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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 M.  

BALANDŽIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 
 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

1–30 d. Progimnazijos dalyvavimas 

integruotame skaitmeninio mokymosi 

STEAM kūrimo ir SELFIE 

skaitmeninių mokyklų akademijų 

bendradarbiavimo aplinkos kūrimo 

projektuose 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

4 d. Pradinių klasių mokytojų  metodinės 

grupės posėdis „Įtraukusis ugdymas. 

Kaip jam ruošiamės?“ 

14.00 val., 

320 kabinete 

E. Juškaitienė, 

J. Tamošaitienė, 

A. Uznė 

5 d.  3a klasės mokiniams netradicinė 

lietuvių kalbos pamoka „Knygutė – 

mano geriausia draugė“ 

11.30 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

6 d. 6d klasės mokiniams integruota 

sveikos gyvensenos bei gamtos ir 

žmogaus pamoka ,,Lytiškumas“ 

12.55 val., 

111 kabinete 

O. Unčiurienė, 

R. Mineikienė 

11 d. 2d klasės mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, 

dailės ir technologijų, informacinių 

technologijų pamokos „Animacijos 

dirbtuvės“ su programa „Vedliai“ 

Pasaulio pažinimo, 

lietuvių kalbos, dailės 

ir technologijų 

pamokų metu 

210, 211 kabinetuose 

A. Kriščiokaitienė, 

J. Tamošaitienė 

11–25 d. 1c, 4b klasių mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, matematikos, 

lietuvių kalbos, dailės ir technologijų 

pamokos – tarptautinio STEAM 

projekto užduočių atlikimas 

Pamokų metu pagal 

tvarkaraštį 

223, 225 kabinetuose ir 

progimnazijos kieme 

I. Mockaitienė, 

L. Undraitienė 

13 d. 2a klasės mokiniams integruota 

pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos 

pamoka „Ką papasakočiau atvykusiam 

svečiui savo mieste?“ 

11.00 val., 

Jurbarko turizmo ir 

verslo centre, Jurbarko 

krašto muziejuje 

A. Žižienė  

13 d. 1d klasės mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamokos su psichologinio 

11.05 val., 

progimnazijoje 

U. Vylimaitytė, 

V. Beinarienė 



atsparumo ugdymo pratybomis 

„Pažink save – pažinęs neišsigąsk“ 

14 d. 6a, 6b, 6c klasių mergaitėms integruota 

sveikos gyvensenos bei gamtos ir 

žmogaus pamoka „Mergaitės tampa 

moterimis“ 

Gamtos ir žmogaus 

pamokų metu 

I. Kapilovienė, 

R. Mineikienė 

14 d. 5b klasės mokiniams integruota fizinio 

ugdymo ir istorijos pamoka „Mokomės 

orientuotis Jurbarko istorijoje“ 

12.00 val., 

progimnazijos 

teritorijoje 

D. Juščienė, 

A. Tirlikas 

15 d.  8b klasės mokiniams integruota 

lietuvių kalbos ir literatūros bei 

psichologijos pamoka „Skaitymo 

būdai. Greito įsiminimo technika: 

Mnemotechnika“ 

10.55 val., 

307 kabinete 

D. Malskytė, 

V. Beinarienė 

20 d. Paskaita-praktikumas progimnazijos 

mokytojams „Stacionarios 

orientavimosi trasos, įrengtos Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 

teritorijoje, panaudojimo galimybės 

ugdymo tikslams“ 

10.00 val., 

progimnazijoje 

A. Tirlikas 

21 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Įtraukusis ugdymas. Kaip jam 

ruošiamės?“ 

8.30 val., 110 kabinete A. Tirlikas, 

L. Undraitytė, 

A. Uznė 

22 d. Kalbų ir socialinių mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „Įtraukusis 

ugdymas. Kaip jam ruošiamės?“ 

8.00 val., 110 kabinete,  

10.00 val., 111 kabinete 

V. Majorovienė, 

O. Unčiurienė, 

L. Undraitytė, 

A. Uznė 

25 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „Įtraukusis 

ugdymas. Kaip jam ruošiamės?“ 

13.55 val., 

112 kabinete 

V. Straukas, 

L. Undraitytė, 

A. Uznė 

27, 28 d. 5a, 7a, 6d, 8c klasių mokiniams 

integruotos lietuvių kalbos ir 

literatūros, psichologijos pamokos 

„Skaitymo būdai. Greito įsiminimo 

technika: Mnemotechnika“ 

Pamokų metu pagal 

tvarkaraštį, 

308 kabinete 

V. Masaitienė, 

V. Beinarienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

1, 4, 5, 6, 

7, 8 d. 

4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

elektroniniame nacionaliniame mokinių 

9.00 val., 11.00 val., L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 



pasiekimų patikrinime (skaitymas, 

matematika, pasaulio pažinimas) 

210, 211, 215 

kabinetuose 

vykdytojai 

6–29 d. Visos dienos mokykloje dirbančių 

auklėtojų veiklos stebėjimas 

Iš anksto suderinus 

su auklėtoju 

J. Tamošaitienė 

6–29 d. 1–4-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Ugdymo metodų, 

formų, aktyvinančių mokinių 

motyvaciją ir veiklą pamokoje 

naudojimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, suderinus 

su mokytoju 

J. Tamošaitienė 

7–29 d. 5–8-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Ugdymo metodų, 

formų, aktyvinančių mokinių 

motyvaciją ir veiklą pamokoje 

naudojimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, suderinus 

su mokytoju 

L. Undraitytė 

11–14 d. 6-ų klasių mokinių dalyvavimas 

elektroniniame nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime 

(skaitymas, matematika) 

9.00 val., 11.00 val., 

210, 211, 215 

kabinetuose 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

vykdytojai 

25–29 d. Pagalbos mokiniui specialistų veiklų 

stebėjimas 

Suderinus su pagalbos 

mokiniui specialistais 

A. Uznė 

25–29 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

elektroniniame nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime 

(skaitymas, matematika, socialiniai 

mokslai) 

9.00 val., 11.00 val., 

210, 211, 215 

kabinetuose 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

vykdytojai 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1–29 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, 

G. Jakubonienė, 

J. Tamošaitienė 

1–29 d.  6b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto 

„Home is where the heart is“ („Namai 

ten, kur širdis“) veiklose 

Anglų kalbų pamokų 

metu, 

215 ir 216 

kabinetuose, namuose 

po pamokų 

R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė 



1–29 d. 6b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto 

„Learning via Technology and Games“ 

veiklose 

Anglų kalbų pamokų 

metu, 

216 kabinete, 

namuose po pamokų 

D. Petrauskaitė 

1–29 d. 1a, 1b, 2a, 3a, 3c klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame eTwininng 

projekte „Žaidimai su parašiutu“ 

Darbai bus įkeliami į 

eTwininng platformą 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

A. Žižienė, 

E. Juškaitienė, 

Ž. Mekionienė 

1–29 d. 1b ir 3a klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame eTwininng projekte 

„Šokis – Jibidi“ 

Sukurtas šokio video 

bus įkeltas į 

eTwininng platformą 

J. Gavėvienė, 

E. Juškaitienė 

1–29 d. Dalyvavimas projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ 

veiklose (pagal suderintą grafiką) 

Progimnazijoje E. Juškaitienė, 

R. Norkienė, 

A. Žižienė, 

L. Žukauskienė, 

L. Undraitytė, 

S. Lukšienė 

12 d. 3c klasės mokiniams edukaciniai 

užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Cheminė mozaika - ikriukai 

(gamtamokslinė laboratorija)“ 

9.00 val., 

Tauragės Steam 

centras 

Ž. Mekionienė 

13 d.  Mokyklinė istorijos olimpiada 5–8-ų 

klasių mokiniams 

10.45 val., 

207 kabinete 

D. Juščienė 

13 d. 3d klasės mokiniams edukacinis 

užsiėmimas „Senosios skrynios turtai“ 

11. 00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

A. Pileckė, 

J. Tamošaitienė 

14 d.  Nepamokinė diena 1–4-ų klasių 

mokiniams ,,Miesto vaikų teatro šventė 

„Voriukas“ 

9.00 val., 

progimnazijoje 

I. Naujokaitienė, 

darbo grupė 

14 d. Mokyklinis 5–6-ų klasių diktanto 

konkursas  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokų 

metu, 

307, 308, 313 

kabinetuose 

Dž. Čerauskienė, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė 

14, 28 d. 
Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7c klasės 

mokiniams 

12.55 val., 

311, 106 kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

15 d. 5a, 7a, 7b, 7c klasių žiburėliai „Šv. 

Velykų belaukiant“ 

17.00 val., 

112, 215, 308 

kabinetuose 

R. Tirlikienė, 

V. Masaitienė, 

A. Tirlikas 

29 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

iniciatyvoje „Tarptautinė šokio diena“  

11.00 val., 

progimnazijos 

stadione 

E. Šauklienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 



balandžio 

mėn. 

Neformaliojo švietimo būrelio 

„Jaunieji žurnalistai“ projektas 

„Smulkioji tautosaka: prasmė ir 

grožis“ 

Progimnazijoje V. Masaitienė 

balandžio 

mėn. 

2b ir 3b klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame projekte „Say Hello to 

the World“ 

Nuotoliniu būdu V. Šimaitienė, 

R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Butkienė, 

J. Stanikienė, 

V. Kundrotienė 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

7, 14,  

28 d. 

Tarpklasinės tinklinio varžybos 7–8-ų 

klasių mokiniams 

14.45val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

8, 15, 

29 d. 

4a ir 4c klasių mokiniams fizinio 

ugdymo pamokos Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto centro baseine pagal 

projektą „Mokausi plaukti ir saugiai 

elgtis vandenyje“ (bendrai 

finansuojamas Sporto rėmimo fondo 

lėšomis) 

8.00–11.00 val., 

Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto 

centro baseine 

L. Žukauskienė, 

R. Urbutienė, 

J. Tamošaitienė 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

iki 3 d.  Dalyvavimas tarptautinėje 

virtualioje mokinių ir 

mokytojų kūrybinių darbų 

iniciatyvoje – konkurse 

„Trapi taika“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

5b klasės 

atrinkti 

mokiniai 

S. Lukšienė 

iki 4 d. Dalyvavimas respublikinėje 

iniciatyvoje „Mano sėkmės 

istorija“ ir respublikiniame / 

tarptautiniame bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių 

socialiniame - kūrybiniame 

projekte „Aš žmogus tarp 

žmonių“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių taryba S. Lukšienė 

iki 8 d. Dalyvavimas tęstinėje 

mokslinėje mokinių 

Nuotoliniu 

būdu, 

Mokinių taryba S. Lukšienė 



konferencijoje „Tolerantiška 

mokykla – saugi visuomenė“ 

ir respublikiniame mokinių 

fotografijos konkurse 

,,Matau. Jaučiu. Tikiu“ 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu  

1–28 d. Respublikinis kūrybinis 

konkursas „Raidžių 

kambarys“ 

309 kabinete, 

mokinių darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2a, 3c klasės 

SUP mokiniai, 

lankantys 

logopedo 

pratybas 

V. Leikienė 

1–29 d. Respublikinis 1–4-ų klasių 

mokinių virtualus projektas 

„Kuriu mįslę“ 

309 kabinete, 

mokinių darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1–4-ų klasių 

mokiniai, 

lankantys 

logopedo 

pratybas 

V. Leikienė, 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

U. Vylimaitytė, 

A. Žižienė, 

J. Masaitytė, 

Ž. Mekionienė, 

A. Pileckė 

8 d. Lietuvos mokyklų pradinių 

klasių šachmatų čempionatas 

Lietuvos Respublikos 

prezidento taurei laimėti I ir II 

etapai 

Nuotoliniu 

būdu 

(https://liches

s.org) 

1a, 1b, 2a, 2b, 

2c klasių 

mokiniai 

V. Jankūnas 

11–29 d. Dalyvavimas mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, meninių darbų 

parodoje ,,Ant pavasario 

saulutės delno“ 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniai 

V. Raževičiutė 

13 d. Biologijos olimpiados 

rajoninis etapas 

Nuotoliniu 

būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

5–8-ų klasių 

mokinių 

atstovai 

I. Kapilovienė 

iki 18 d. Respublikinė virtuali 1–4-ų 

klasių mokinių darbų paroda-

konkursas ,,Menu mįslę 

keturgyslę“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3b, 4c klasės R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 

18 d. Šokių konkursas „Gintarinis 

pavasaris“ 

Klaipėdoje Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Ritminiai 

šokiai“ nariai 

E. Šauklienė 

https://lichess.org/
https://lichess.org/


20 d. Respublikos bendrojo 

ugdymo įstaigų pradinių 

klasių mokinių ir mokytojų 

nuotolinė konferencija 

„VIENAS VARDAS – 

LIETUVA“ 

Nuotoliniu 

būdu 

(Zoom 

platformoje) 

3a klasė E. Juškaitienė 

iki 22 d. Dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių mokinių 

virtualioje kūrybinių darbų – 

nuotraukų – koliažų parodoje 

– konkurse „Žemės spalvos“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Atrinkti 3c 

klasės SUP 

mokiniai 

S. Lukšienė 

22 d. Aplinkosauginis konkursas 

„Žalioji odisėja. Jaunučiai 

22“ 

Nuotoliniu 

būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

7c klasė I. Kapilovienė 

23 d. Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos bendruomenės 

dalyvavimas „IKI Ėjimo 

varžybose“ 

Vilniaus 

Karoliniškių 

kraštovaizdžio 

draustinyje 

Progimnazijos 

bendruomenė 

E. Juškaitienė, 

J. Tamošaitienė 

28 d. Respublikinis šokių projektas 

„MES ŠOKAM“ 

15.00 val., 

Jurbarko 

jaunimo parke 

5–8-os klasės E. Šauklienė 

28 d.  Raseinių rajono ir respublikos 

Šaltinio vardo bendrojo 

ugdymo įstaigų pradinių 

klasių (3–4) mokinių 

intelektualus – komandinis 

žaidimas – konkursas „Mes 

lyderiai“ 

Nuotoliniu 

būdu 

(Zoom 

platformoje) 

3a klasės 

komanda 

E. Juškaitienė 

29 d. Šokių konkursas „LT dance“ Nuotoliniu 

būdu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Iliuzija“ nariai 

E. Šauklienė 

29 d. Respublikinė nuotolinė 

pradinių klasių mokinių 

konferencija ,,Kur nuveš mus 

traukinys… Keliauju 

traukiniu po Lietuvą“ 

Nuotoliniu 

būdu 

(Zoom 

platformoje) 

3b, 4c klasės R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 

 

 

 



3.4. Renginiai mokinių tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą). 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

19–30 d. Individualūs pokalbiai su 1c klasės 

mokinių tėvais apie mokymosi 

pasiekimus antrame pusmetyje 

suderintu su tėvais laiku,  

223 kabinete arba telefonu 

I. Mockaitienė 

25–29 d. 4c klasės „Trijų pokalbiai“ 

(mokytoja-mokinys-tėvai) apie 

nacionalinio mokinių pasiekimo 

patikrinimo rezultatus 

suderintu su tėvais laiku, 

128 kabinete 

L. Žukauskienė 

27 d. Savipagalbos klubas tėvams pagal 

projektą „Stipri bendruomenė – 

saugus vaikas“ 

16.00 val.,  

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1 d. Leidinių paroda ,,Vargšas 

berniukas iš Odensės“, skirta 

Tarptautinei vaikiškos knygos       

dienai paminėti  

14.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė 

1, 25 d. 1a, 1b, 2a, ir 3c klasių mokinių, 

lankančių logopedo pratybas, 

sensoriniai skaitymai pagal Debi 

Gliori „Vilke, kiek dabar 

valandų?“  

12.55 val., 

skaitykloje 

V. Leikienė, 

O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

6–16 d. 1b klasės mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Spalvų karalystėje“ 

8.00 val., 
skaitykloje 

J. Gavėnienė, 
O. Lažauninkienė 

8 d. 2b klasių mokiniams rytmetis  

,,Kas slepiasi bibliotekoje?...“ 

10.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

11 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

sensorinių skaitymų popietė  

14.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė, 

V. Kundrotienė 

 

    

 


