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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 M.  

GRUODŽIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 
 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

1–10 d. WiFi ryšio progimnazijoje 

įveiklinimas: vartotojų sukūrimas, jų 

suteikimas mokiniams, konsultacijos 

dėl prisijungimo 

Prisijungimo 

duomenys siunčiami 

klasių vadovams per 

TAMO. 

Konsultacijos 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

L. Norkaitienė, 

L. Jurkšas, 

1–8 klasių vadovai 

1–17 d. 1–8-ų klasių mokiniams integruotos 

įvairių dalykų pamokos su VšĮ 

,,Tolerancijos ir fizinės gerovės 

ugdymo centro“ lektoriais 

,,Dėmesingumo įsisąmoninimo 

pradžiamokslis“ pagal Geros savijautos 

programą 

Pamokų, klasės 

valandėlių metu 

V. Beinarienė, 

1–8-ų klasių vadovai 

1–31 d. Progimnazijos dalyvavimas SELFIE 

projekte (rodiklių rinkimas, pateikimas 

ir priemonių plano rengimas 2022 

metams pagal apklausos rezultatus) 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

2 d. 2b, 2d, 3b, 4c klasių mokiniams 

integruotos lietuvių kalbos, dailės ir 

technologijų pamokos ,,Keramikiniai  

kalėdiniai žaisliukai“ (pagal kultūros 

pasą) 

8.00 val., 

125, 126, 127, 128 

kabinetuose 

L. Žukauskienė, 

R. Šulinskienė, 

O. Martinkevičienė, 

A. Kriščiokaitienė 

2 d. 1a klasės mokiniams integruotos 

matematikos, lietuvių kalbos, muzikos 

ir fizinio ugdymo pamokos kitose 

erdvėse 

10.00 val., 

Kauno valstybiniame 

lėlių teatre 

I. Naujokaitienė 

2 d. 3b klasės mokiniams netradicinės 

pasaulio pažino, dailės ir technologijų 

pamokos „Sveikas maistas lėkštėje“ su 

visuomenės sveikatos specialistu 

12.00 val., 

126 kabinete 

R. Šulinskienė, 

R. Mineikienė 

2 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės posėdis „Pradinių klasių 

14.00 val., 

320 kabinete 

E. Juškaitienė 



mokytojų metodinės grupės 2021 m. 

veiklos ataskaita“ 

3, 17 d. 4a klasės mokiniams integruota 

pasaulio pažinimo ir informacinių 

technologijų pamoka su Edukraftu 

9.45 val., 

210 kabinete 

R. Urbutienė 

5–11 d. Mobilumo išvyka į Čekiją pagal 

progimnazijos įgyvendinamą 

Erasmus+ projektą „Diversity is a Fact 

Inclusion is an Act“  

Čekija R. Šulinskienė, 

A. Uznė, 

A. Ribinskaitė 

6 d. 6a, 6d, 7a, 7c klasių mokiniams 

integruotos anglų kalbos, istorijos, 

technologijų, biologijos, matematikos, 

dorinio ugdymo (tikybos) pamokos 

„Mano raštuotas puodelis“ (pagal 

kultūros pasą) 

8.00 val., 8.55 val., 

12.55 val., 

302, 306, 308, 316 

kabinetuose 

A. Jocaitienė, 

D. Juščienė, 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

R. Greičiūtė, 

I. Kapilovienė 

6 d. 8a ir 8b klasių mokiniams integruotos 

anglų kalbos, dorinio ugdymo (etikos), 

informacinių technologijų, geografijos, 

istorijos pamokos „Mano Kalėdinis 

žaisliukas“ (pagal kultūros pasą) 

9.50 val., 

207 kabinete 

V. Majorovienė, 

D. Malskytė, 

S. Janulaitienė, 

D. Petrauskaitė, 

R. Norkienė, 

D. Juščienė, 

O. Unčiurienė 

7 d. 7b klasėje dirbančių mokytojų 

diskusija „Mokinių mokymosi 

rezultatai ir elgesys pamokose“ 

14.45 val., 

303 kabinete arba 

individualiai 

suderintu su 

mokytojais laiku 

A. Tirlikas 

8, 15,  

22 d. 

2d, 4b, 4c klasių mokiniams 

integruotos dorinio ugdymo (tikybos) 

ir fizinio ugdymo pamokos „Advento 

kelias“ 

Dorinio ugdymo 

(tikybos) ir fizinio 

ugdymo pamokų 

metu, Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje 

R. Greičiūtė, 

A. Kriščiokaitienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė 

8 d. Mokinių tarybos posėdis „Atnaujintos 

Mokinių elgesio taisyklės“ 

14.35 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

9 d. 6d klasėje dirbančių mokytojų 

pasitarimas „Mokinių sėkmės ir 

sunkumai“ 

Mokytojų kambaryje 

pertraukų metu, 

individualiai 

suderintu laiku, 

telefonu ar raštu per 

TAMO 

O. Unčiurienė 

10 d. 2c klasės mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos, dailės ir technologijų 

pamokos netradicinėje aplinkoje 

„Daiktų istorijos“ 

11.30 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

J. Masaitytė 



13 d. 5c klasėje dirbančių mokytojų diskusija 

„Mokinių mokymosi rezultatai ir 

elgesys pamokose“ 

13.40 val., 

110 kabinete arba 

individualiai 

suderintu su 

mokytojais laiku 

D. Petrauskaitė 

13 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

pasitarimas „Siūlymai Progimnazijos 

tarybai dėl rodiklių giluminio 

vertinimo 2022 metams“ 

14.30 val., 

215 kabinete 

R. Tirlikienė 

13–17 d. 6-ų klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir literatūros, 

informacinių technologijų pamokos 

„Išmani paieška internetiniuose 

žodynuose“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

informacinių 

technologijų pamokų 

metu, 

210, 211, 307, 308, 

315, 316 kabinetuose 

Dž. Čerauskienė, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

14 d. 1c klasės mokiniams integruotos 

netradicinės pamokos Šakių cirke 

(pagal kultūros pasą) 

10.00–12.00 val. 

Šakių kultūros centre 

I. Mockaitienė 

iki 15 d. Dalyvavimas respublikinėje socialinių 

pedagogų parengtų skaitmeninių 

priemonių ir / ar priemonių nuotraukų, 

užsiėmimų planų ar organizuotų 

renginių aprašymų parodoje „Kuriame 

ir dalinamės – 3“, metodinių leidinių 

paruošime 

Nuotoliniu būdu S. Lukšienė 

15 d. 5b klasėje dirbančių mokytojų 

diskusija „Mokinių mokymosi 

rezultatai ir elgesys pamokose“ 

14.45 val., 

111 kabinete arba 

individualiai 

suderintu su 

mokytojais laiku 

V. Aksionovas 

15 d. 5a klasėje dirbančių mokytojų apskrito 

stalo diskusija „Mokinių sėkmės ir 

galimybės“ 

15.00 val.,  

nuotoliniu būdu  

(Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Tirlikienė 

16 d. Mokytojų padėjėjų pasitarimas dėl 

pagalbos teikimo mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

14.30 val., 

115 kabinete 

A. Uznė, 

V. Raževičiutė 

20 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų darbas su skirtingą 

mokymosi motyvaciją turinčiais 

mokiniais. 5–8-ų klasių mokinių 

mikroklimatų tyrimų analizė“ 

14.40 val., 

106 kabinete 

L. Undraitytė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

21 d. Progimnazijos tarybos posėdis 17.30 val., 

nuotoliniu būdu  

R. Urbutienė 



(Microsoft Teams 

platformoje) 

22 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisijos posėdis 

15.00 val., 

115 kabinete 

A. Uznė 

27–29 d. Pedagogų edukacinė išvyka į Vokietiją Vokietijoje A. Uznė 

 

2. Pradinio, pagrindinio ugdymo ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimas, tyrimai, ugdymo 

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

1–17 d. 1–8-ų klasių mokinių, turinčių 

emocinių, elgesio sunkumų stebėsena 

pamokose 

Suderinus su 

mokytojais 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

6–17 d. 2–4-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl 

geros pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, suderinus 

su mokytoju 

J. Tamošaitienė 

6–17 d. 5–8-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl 

geros pamokos požymių 

įgyvendinimas, priimtų tvarkų ir 

taisyklių laikymasis“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, suderinus 

su mokytoju 

L. Undraitytė 

13–22 d. Neformaliojo švietimo užsiėmimų 

stebėjimas 

Pagal neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

tvarkaraštį, suderinus 

su mokytoju 

A. Uznė 

 

3. Renginiai. 

3.1. Kultūriniai renginiai, konkursai, minėjimai bei kiti renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1 d. 1d klasės mokinių dalyvavimas  

edukacijoje „Nematau, bet girdžiu“ 

10.00 val.,  

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

U. Vylimaitytė 

1–23 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas „HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE BALTIC“ ir Nacionalinės 

švietimo partnerystės programos 

„Valgyk protingai“ projekto „Sveikai 

valgau – sveikas augu“ veiklose (pagal 

atskirą planą) 

Progimnazijoje D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

V. Kundrotienė, 

J. Tamošaitienė 



1, 8, 15, 

22 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7b klasės 

mokiniams 

12.55 val., 

311, 106 kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė. 

S. Lukšienė 

1, 8, 15, 

22 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7a klasės 

mokiniams 

13.50 val., 

311, 106 kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

2 d. 3a klasės mokinių edukacija „Advento 

papročiai, dainos, rateliai“ 

12.00 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

E. Juškaitienė 

7 d. 5c ir 6a klasių mokinių darbų paroda 

„Artėja kalėdos“  

10.35 val., 

mokytojų kambaryje 

V. Majorovienė, 

A. Jocaitienė 

7, 14 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

„Skautai“ narių kalėdiniai sveikinimai 

„Pasveikink vienišą senelį“ 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

metu, 127 kabinete 

A. Kriščiokaitienė 

8 d. 4a ir 4b klasės mokinių dalyvavimas 

edukacijoje „Advento papročiai ir 

tradicijos“ (pagal kultūros pasą) 

11.00 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

 

G. Jakubonienė, 

E. Kėkštienė, 

L. Undraitienė, 

R. Urbutienė 

8, 15 d. Neformaliojo švietimo būrelio JMB 

,,Putpeliukai“ narių kalėdiniai 

sveikinimai VĮ Valstybinių miškų 

urėdijos Šakių, Jurbarko regioninių 

padalinių darbuotojams 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

metu, 125 kabinete 

O. Martinkevičienė 

10 d. 2b, 2c ir 2d klasių mokinių darbų 

paroda „Kai snaigės krenta...“  

10.55 val., 

pradinių klasių 

korpuso I, II 

aukštuose 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė 

11 d. 2b klasės mokinių kalėdiniai 

sveikinimai Pagėgių rinktinės Rociškių 

užkardos darbuotojams  

Dailės ir 

technologijų pamokų 

metu, 125 kabinete 

O. Martinkevičienė 

13 d. 1d klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime 

„Šiaudinukai“ 

10.00 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

U. Vylimaitytė 

13 d. 3c klasės mokinių darbų paroda 

„Kalėdų angelas“  

11.00 val., 

pradinių klasių 

korpuso III aukšte 

Ž. Mekionienė 

13–23 d. 1–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

renginiuose „Kvepia Kalėdomis“ ir 

nepamokinėje dienoje „Kalėdų 

belaukiant“ 

Progimnazijoje A. Jocaitienė, 

darbo grupė, 

1–8-ų klasių vadovai 

14 d. 5a klasės mokinių ekskursija į Kauną 8.00 val., 

Kaune 

R. Tirlikienė, 

A. Tirlikas 

15 d. 3d klasės išvyka „Kalėdų belaukiant“ 11.30 val., A. Pileckė, 

J. Tamošaitienė 



Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

16 d.  4a klasės mokinių dalyvavimas 

edukacijoje „Mano Kalėdinis 

žaisliukas“ 

11.00 val., 

kūrybinėse 

dirbtuvėlėse, 

Jurbarke 

R. Urbutienė, 

V. Leikienė 

17 d. 5a, 5b, 6d klasių žiburėliai „Kalėdinės 

tradicijos“ 

16.00 val., 

111, 215, 308 

kabinetuose 

R. Tirlikienė, 

V. Aksionovas, 

O. Unčiurienė 

18 d. 2a klasės mokinių ir tėvų išvyka į 

Klaipėdos jūrų muziejaus delfinariumą 

„Kalėdinė pasaka su delfinais“ 

10.00 val., 

Klaipėdoje 

A. Žižienė 

19 d. Advento ekumeninė popietė 

„Betliejaus taikos ugnies šviesoje“ 

14.00 val., 

Jurbarko Kristijono 

Donelaičio 

evangelikų liuteronų 

bažnyčioje 

A. Uznė, 

M. Kairys, 

D. Auglys 

20–23 d. Informacinių technologijų būrelio 

„Baitukas“ narių ir 5–6-ų klasių 

mokinių kompiuterinių darbų paroda 

„Kalėdos!“ 

8.00 val., I aukšto 

fojė, informaciniame 

stende ir II aukšto 

koridoriuje 

esančiame stende 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

21 d. 1c klasės mokinių išvyka į Šakių cirko 

mokyklos kalėdinį renginį 

12.00 val., 

Šakių kultūros centre 

I. Mockaitienė 

22 d. 7a klasės kalėdinė išvyka į Tauragės 

baseiną 

14.00 val., 

Tauragėje 

V. Masaitienė 

gruodžio 

mėn. 

2d klasės mokiniams netradicinė klasės 

valandėlė „Mokinių elgesio taisyklės ir 

mokinio teisės ir pareigos“ 

Klasės valandėlės 

metu, 127 kabinete 

S. Lukšienė, 

A. Kriščiokaitienė 

gruodžio 

mėn. 

3d klasės mokinių dalyvavimas 

veiklose „Kūrybinės pertraukos“ 

Pertraukų metu, 

227 kabinete 

A. Pileckė 

gruodžio 

mėn. 

5–8-ų klasių seniūnų viktorina 14.40 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

gruodžio 

mėn. 

4b klasės mokinių dalyvavimas 

edukacijoje „Mano kalėdinis 

žaisliukas“ 

Kūrybinėse 

dirbtuvėlėse, 

Jurbarke 

L. Undraitienė 

 

gruodžio 

mėn. 

 

1c, 2c, 3d, 4a, 4b klasių mokinių darbų 

paroda ,,Kalėdų belaukiant…“ 

 

pradinukų korpuso II 

aukšto fojė 

 

I. Mockaitienė, 

J. Masaitytė, 

A. Pileckė, 

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė 



gruodžio 

mėn. 

3a klasės mokinių ir tėvų žygis 

„Ieškome Kalėdų“ 

derinama E. Juškaitienė 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

6, 8, 13, 

15 d. 

Tarpklasinės 7, 8-ų klasių mokinių 

futbolo varžybos 

14.45 val., 

sporto salėje 

V. Aksionovas 

9, 16 d. Tarpklasinės 8-ų klasių mokinių 

tinklinio varžybos 

14.45 val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

 

3.3. Mokinių dalyvavimas miesto, rajono, zoniniuose ir šalies renginiuose. 

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

1–10 d. Dalyvavimas 

tarptautiniame IT konkurse 

„Bebras 2021“ 

210, 211 

kabinetuose 

2–4-ų klasių 

mokiniai 

J. Tamošaitienė 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė, 

2–4 klasių mokytojos 

1–22 d. Dalyvavimas projekto 

„Stipri bendruomenė – 

saugus vaikas“ veiklose 

Progimnazijoje 1–6-ų klasių 

mokiniai 

E. Juškaitienė, 

R. Norkienė, 

L. Undraitytė, 

A. Žižienė, 

L. Žukauskienė 

1–23 d. 1b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

eTwinning projekto „What 

is water?“ veiklose 

Pasaulio 

pažinimo 

pamokų, klasės 

valandėlių 

metu, 

Twinspace 

platformoje 

1b klasė J. Gavėnienė 

1–23 d.  1b ir 4a klasės mokinių 

Dalyvavimas tarptautinio 

eTwinning projekto 

„Žaidimai su parašiutu“ 

veiklose 

Šokio, 

muzikos, 

fizinio ugdymo 

pamokų metu 

ir Twinspace 

platformoje 

1b ir 4a klasės J. Gavėnienė, 

R. Urbutienė 

1–23 d. 6b klasės mokinių 

dalyvavimas eTwinning 

projekto “Home is where 

the heart is“ veiklose 

Anglų kalbos 

pamokų metu 

ir Twinspace 

platformoje 

6b klasė R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė 

1–23 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio STEAM 

„Smalsučiai“ narių 

dalyvavimas 

respublikiniame kūrybinių 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

STEAM 

I. Mockaitienė 

 



darbų konkurse „Lopšys 

Kūdikėliui“ 

„Smalsučiai“ 

nariai 

iki 3 d. Dalyvavimas parodoje-

iniciatyvoje „Gerumo 

delnai“ 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3c, 4a klasė S. Lukšienė 

iki 4 d.  2a mokinių ir tėvų 

dalyvavimas Jurbarko 

miesto iniciatyvoje 

„Papuošk eglutę miesto 

skverelyje“ 

Jurbarko 

miesto 

skverelyje 

2a klasė A. Žižienė  

iki 8 d. Dalyvavimas socialinėje 

akcijoje „Pažink mane!“, 

skirtoje Tarptautinei 

neįgaliųjų žmonių dienai 

paminėti 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3b klasė R. Šulinskienė, 

S. Lukšienė 

13–23 d. Dalyvavimas mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

meninių darbų parodoje 

,,Snieguotos pėdos – artėja 

Kalėdos“ 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniai 

V. Raževičiutė 

iki 15 d. Dalyvavimas 

respublikiniame 

virtualiame specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų kūrybinių (vaizdo) 

darbų projekte-parodoje 

„Mano Kalėdos – lange“ 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1–4-ų klasių 

mokiniai 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

iki 15 d. Dalyvavimas 

tarptautiniame fotografijų 

konkurse „Aš myliu savo 

šalį“ 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniai 

S. Lukšienė 

16–17 d. Dalyvavimas nacionalinėje  

kūrybinių darbų parodoje-

konkurse „Kalėdinis 

sapnas“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

126 kabinete; 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3b klasė R. Šulinskienė 



iki 20 d.  Dalyvavimas mokinių ir jų 

tėvų darbų parodoje-

konkurse ,,Mano angelėlis“ 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b, 2c, 2d 

klasių 

mokiniai ir 

tėvai 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė 

iki 30 d. Mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame FAI 

konkurse 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba, 3b 

klasė 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė 

gruodžio 

mėn. 

2b klasės mokinių 

dalyvavimas 

Respublikiniame 1–4-ų 

klasių mokinių 

integruotame dailės ir 

technologijų bei muzikos 

projekte ,,Žiemos pasaka“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

125 kabinete 

2b klasė G. Jakubonienė, 

O. Martinkevičienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1–30 d. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tarpinių 

mokymosi pasiekimų aptarimas su 

tėvais, mokytojais, pagalbos 

mokinio specialistais 

Suderintu su tėvais 

laiku, 

310 kabinete 

V. Raževičiutė 

1, 8, 15, 

22 d. 

Pozityvios tėvystės principų 

diegimas šeimoje pagal tarptautinę 

programą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“, I dalis „Kaip kalbėti 

su vaikais, kad jie klausytų?“ 

17.30 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė 

6 d. Individualūs pokalbiai su 4a klasės 

mokinių tėvais 

Suderintu su tėvais 

laiku, 226 kabinete 

R. Urbutienė 

6–17 d. Individualūs pokalbiai su 2b, 2c, 2d, 

3b, 3d, 3c, 4c klasių mokinių tėvais 

Suderintu su tėvais 

laiku, 125, 126, 127, 

128, 224, 227, 318 

kabinetuose arba 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Krikščiokaitienė, 

R. Šulinskienė, 

A. Pileckė,  

Ž. Mekionienė, 

L. Žukauskienė 

7 d. Individualūs pokalbiai su 4b ir 7c 

klasių mokinių tėvais 

Suderintu su tėvais 

laiku, 225, 306 

kabinetuose 

L. Undraitienė, 

I. Kapilovienė 



13 d. 6 d klasės mokinių tėvų susirinkimas 

,,Kas pasikeitė per metus?“ 

17.30 val., 

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

13 d.  6a, 6c, 8b klasių mokinių tėvų 

susirinkimas ,,Mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimo šeimoje 

raiška“ 

17.30 val., aktų salėje V. Beinarienė, 

A. Jocaitienė, 

D. Baltrušaitienė, 

D. Malskytė 

15 d.  3a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Saugus internetas“ 

17.30 val., 

320 kabinete 

E. Juškaitienė 

15 d. 7b klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Mokinių pažangumas ir mokymosi 

motyvacijos stiprinimas“ 

17.30 val., 

303 kabinete arba 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

2 d.  2c klasės mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos, dailės ir 

technologijų pamokos ,,Šiaurės 

elniai“ 

12.00 val., 

bibliotekoje 

J. Masaitytė, 

O. Lažauninkienė 

7 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 

1a klasės mokiniams „Skaitymai su 

šunimis. Baigiamasis susitikimas“ 

11.30 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje  

I. Naujokaitienė, 

J. Savickienė 

16 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 

2d klasės mokiniams „Atbėga elnias 

devyniaragis“ 

11.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje  

A. Kriščiokaitienė, 

J. Savickienė 

gruodžio 

mėn. 

Knygų dovanojimo akcija  

„Šventinis gerumas kartu su knyga“ 

Bibliotekoje  O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

 


