
   PATVIRTINTA 

Jurbarko Naujamiesčio  

progimnazijos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr. VI-353 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 M.  

RUGSĖJO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

8 d. 6–8-ų klasių mokiniams netradicinės 

istorijos pamokos „Rugsėjo 8-oji,  Vytauto 

Didžiojo karūnavimo diena“ 

 

 

9.00 val., 

 prie Vytauto 

Didžiojo 

paminklo, 

(6b klasė), 

progimnazijos 

muziejuje 

D. Juščienė 

8 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

susirinkimas „Iliustracijų kūrimas“ 

14.10 val., 

 215 kabinete 

R. Tirlikienė 

12 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Ilgalaikių planų aptarimas 2022–2023 m. 

m.“ 

10.35 val., 

110 kabinete 

V. Majorovienė 

12 d. Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų 

padėjėjų pasitarimas „Pagalbos teikimo 

galimybės“ 

14.05 val., 

106 kabinete 

A. Uznė, 

L. Undraitytė 

12 d. 5a klasėje dirbančių mokytojų, pradinių 

klasių mokytojos ir pagalbos mokiniui 

specialistų apvalaus stalo diskusija „5a 

klasės mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

15.00 val., 

bibliotekoje 

L. Undraitytė, 

M. Šiugždienė 

13 d. Mokinių tarybos susirinkimas 

„Progimnazijos Mokinių tarybos veiklos 

planavimas naujiems mokslo metams“ 

10.35 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

13 d. Klasės vadovų metodinės grupės posėdis 

„Veiklos planų rengimas, derinimas, 

veiklos organizavimo klausimų aptarimas“. 

10.35 val., 

308 kabinete 

V. Masaitienė 

13 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

posėdis „Ilgalaikių planų aptarimas ir 

suderinimas 2022–2023 m. m.“ 

13.30 val.,  

320 kabinete 

E. Juškaitienė 

 

13 d. Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas 

„Metodinės veiklos gairių 2022–2023 m. 

m. aptarimas“ 

14.05 val.,  

220 kabinete 

J. Tamošaitienė 



14 d. Pagalbos mokiniui specialistų metodinės 

grupės posėdis „Veiklos planas 2022–2023 

m. m.“ 

10.35 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

14 d. Socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės posėdis ,,Ilgalaikių planų aptarimas 

ir suderinimas 2022–2023 m. m. ir veiklos 

teminio išorinio vertinimo ataskaitos 

analizė“ 

14.10 val.,  

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

14 d. 5b klasėje dirbančių mokytojų, pradinių 

klasių mokytojos ir pagalbos mokiniui 

specialistų apvalaus stalo diskusija „5b 

klasės mokinių sėkmės ir nesėkmės“ bei 

paskaita ,,Autizmo spektro sutrikimą 

turintys mokiniai. Ką turime žinoti?“ 

15.00 val., 

bibliotekoje 

L. Undraitytė, 

D. Malskytė, 

V. Beinarienė, 

V. Raževičiutė 

15 d. Netradicinės fizinio ugdymo, pasaulio 

pažinimo pamokos 3b ir 3d  klasių 

mokiniams ,,Knygnešių takais“ 

 

12.00 val., 

Kidulių miestelio 

apylinkėse, 

Šakių r. 

O. Martinkevičienė, 

A. Kriščiokaitienė 

15 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Ilgalaikių planų aptarimas ir suderinimas 

2022–2023 m. m.“ 

15.00 val., 

213 kabinete 

A. Tirlikas 

15 d.  5c klasėje dirbančių mokytojų, pradinių 

klasių mokytojos ir pagalbos mokiniui 

specialistų apvalaus stalo diskusija „5c 

klasės mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

15.30 val., 

bibliotekoje 

L. Undraitytė, 

V. Majorovienė 

19 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „Ilgalaikių planų 

aptarimas ir suderinimas 2022–2023 m. m.“ 

14.10 val., 

112 kabinete 

V. Straukas 

23 d.  Netradicinė istorijos pamoka 6a klasės 

mokiniams „Rugsėjo 23-oji, Lietuvos žydų 

genocido diena“ 

12.20 val., 

senosiose 

Jurbarko žydų 

kapinėse 

D. Juščienė 

23 d. Užsienio kalbos pamoka kitaip, skirta 

Europos kalbų dienai paminėti 

Užsienio kalbų 

pamokų metu, 

110, 216, 215, 

315 kabinetuose 

Užsienio kalbų 

mokytojos 

29 d.  Metodinė valanda „Ugdymo proceso 

organizavimas 2022–2023 m. m.“ 

15.00 val., 

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

A. Uznė, 



L. Undraitytė, 

rugsėjo 

mėn. 

Prevencinės programos „Saugi mokykla“ 

ABC tarybos susirinkimas „Veiklos analizė 

už 2021–2022 m. m. ir veiklos planavimas 

naujiems mokslo metams“ 

laikas derinamas, 

106 kabinete 

A. Uznė, 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

rugsėjo 

mėn. 

Kalbų mokytojų metodinės grupės 

praktikumas „Įtraukiojo ugdymo link: 

tinkamiausių metodų taikymas“ 

laikas derinamas, 

Gelgaudiškio 

„Šaltinio“ 

specialiojo 

ugdymo centre 

V. Majorovienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

2–16 d. 1–8-ų klasių mokinių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų tyrimas 

Ugdymo proceso 

metu, 309 

kabinete 

V. Leikienė 

5–15 d. 1-ų klasių mokinių subrendimo 

progimnazijai tyrimai 

Klasių 

valandėlių metu, 

319, 322, 223, 

129 kabinetuose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

12–16 d. Individualūs pokalbiai su naujai atvykusiais 

5–8-ų klasių mokiniais apie savijautą 

progimnazijoje 

Ilgųjų pertraukų 

metu, 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

12–30 d. 1-ų, 5-ų ir į kitas klases naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos stebėsena pamokų 

metu 

Pamokų metu 

(iš anksto 

suderinus su 

mokytojais) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1 d. Mokslo ir žinių dienos šventė 

progimnazijoje 

10.00 val., 

progimnazijos 

lauko erdvėse ir 

kabinetuose 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

klasių vadovai 

7 d. Neformaliojo švietimo būrelio jaunųjų 

miško bičiulių „Putpeliukų“ narių 

sveikinimas VĮ valstybinių miškų urėdijos 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

O. Martinkevičienė 



Šakių, Jurbarko regioninių padalinių 

darbuotojus 

metu, 125 

kabinete  

7–8 d. Paskaita 1-ų klasių mokiniams „Saugus 

kelias į mokyklą“ 

Klasių 

valandėlių 

metu, 

kabinetuose 

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė, 

L. Maziliauskienė, 

R. Laurinaitienė, 

S. Lukšienė 

9 d.  7a klasės mokinių dalyvavimas rajoniniame 

Europos paveldo dienos renginyje 

13.00 val., 

Jurbarko dvaro 

parke 

D. Juščienė 

9 d. Klasės valandėlės 5a ir 5b klasių 

mokiniams kartu su visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistu „Mokinio dienos 

režimas“ 

Klasių 

valandėlių metu, 

303, 307 

kabinetuose 

M. Šiugždienė, 

D. Malskytė, 

R. Mineikienė 

13 d. 4d klasės mokinių dalyvavimas užsiėmime 

„Skaitymas su šunimi“ 

12.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

A. Pileckė 

19–30 d.  Socialinių įgūdžių lavinimo pratybos 3d 

klasės mokiniams ,,Jausmų laboratorija“ 

Klasės 

valandėlių metu, 

127 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

19–30 d. Progimnazijos dalyvavimas SELFIE 

skaitmeninių mokyklų akademijų 

bendradarbiavimo aplinkos kūrimo 

projekte 

Nuotoliniu 

būdu, 

duomenis 

pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

darbo grupė 

26–30 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 

30 d. 7d klasės mokinių edukacinė išvyka  

„Tauragės kraštas“ 

9.00 val., 

 Tauragės krašto 

muziejuje 

,,Santaka“ 

O. Unčiurienė 

30 d.  7a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Girdžių apylinkes „Jurbarko krašto 

partizanų gyvenimas ir veikla“ 

13.00 val., 

 Girdžių 

apylinkėse 

D. Juščienė 

rugsėjo 

mėn. 

Edukacinė išvyka 8b klasių mokiniams 

(pagal kultūros pasą) 

8.00 val., 

vieta derinama 

A. Tirlikas  



rugsėjo 

mėn. 

Edukacinė išvyka 3c klasės mokiniams  Laikas 

derinamas, 

Mažosios 

Lietuvos 

Jurbarko krašto 

kultūros centre ir 

Viešvilės 

valstybiniame 

gamtos rezervate 

J. Masaitytė, 

J. Tamošaitienė 

rugsėjo 

mėn. 

Pokalbiai 5-ose klasėse „Mano teisės ir 

pareigos“ 

Klasių 

valandėlių 

metu, 

kabinetuose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

rugsėjo 

mėn. 

Klasės valandėlė 5c klasės mokiniams kartu 

su visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistu „Mokinio dienos režimas“ 

Klasės 

valandėlės metu, 

110 kabinete 

V. Majorovienė, 

R. Mineikienė 

rugsėjo 

mėn. 

Dalyvavimas projekto „Stipri bendruomenė 

– saugus vaikas“ veiklose  

Progimnazijoje L. Undraitytė, 

R. Norkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

16 d. Nepamokinė diena 1–8-ų klasių mokiniams 

„Olimpinė diena“ bei  dalyvavimas 

,,Gelbėkit vaikus“ organizuojamame  

9-ajame Solidarumo bėgime 

9.00 val.,  

progimnazijos 

sporto aikštyne 

ir kitose erdvėse 

A. Tirlikas, 

darbo grupė 

16, 23, 

30 d. 

4a ir 4b 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 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

7 d. Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos 

bendruomenės dalyvavimas 

IKI Ėjimo projekte 

„Mokyklos eina“ 

Progimnazijoje Progimnazijos 

bendruomenė 

E. Juškaitienė, 

J. Tamošaitienė 



21–30 d. Visos dienos mokyklos  

1–2-ų klasių mokinių ir 1a 

klasės mokinių dalyvavimas 

asmenybės stiprinimo 

užsiėmimuose pagal 

tarptautinę iniciatyvą 

,,Pasakų iššūkis 2022“ 

106 ir 226 

kabinetuose 

Visos dienos 

mokyklos 1–2 

klasių 

mokiniai, 

1a klasė 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

R. Urbutienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

3 d. 4a klasės mokinių ir jų tėvų dalyvavimas 

sveikatingumo renginyje šalyje – „IKI 

Ėjimo varžybose“ 

8.30 val.,  

Pažaislio šile, 

Kaune 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

5 d.  1b, 3c klasių mokinių tėvų susirinkimas 

„Klasės bendruomenės lūkesčiai“ 

17.30 val., 

 225 kabinete 

(1b klasė), 

18.00 val., 

 224 kabinete 

(3c klasė) 

L. Undraitienė, 

J. Masaitytė 

6 d. 1a, 2c, 4d klasių mokinių tėvų susirinkimas 17.00 val., 

227 kabinete 

(4d klasė), 

223 kabinete 

(2c klasė), 

17.30 val.,  

226 kabinete 

(1a klasė) 

R. Urbutienė, 

I. Mockaitienė, 

A. Pileckė 

 

12 d.  1d klasės mokinių tėvų susirinkimas 17.30 val., 

220 kabinetas 

L. Maziliauskienė 

22 d. 1c klasės mokinių tėvų susirinkimas 

,,Klasės bendruomenė“ 

17.30 val., 

 128 kabinete 

L. Žukauskienė 

24 d. 4d klasės mokinių ir jų tėvų dalyvavimas 

pėsčiųjų žygyje „Upės takais. Karšuvos 

girios paslaptys“ 

9.30 val., 

Viešvilėje, 

Jurbarko r. 

A. Pileckė 

rugsėjo 

mėn. 

Savipagalbos klubas tėvams pagal projektą 

„Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ 

17.00 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1–29 d. Darbų paroda ,,Pirmokų piešiniai iš 2016 m. 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

bibliotekos archyvų“ 

8.00 val., 

bibliotekoje 

J. Savickienė 



6–16 d. Bendruomenės apklausa ,,Grožinė ir 

pažintinė literatūra“ 

TAMO dienynas, 

biblioteka 

O. Lažauninkienė 

23–30 d. Edukacinis užsiėmimas 5–8-ų klasių 

mokiniams Lidijos Meškaitytės kūrybos 

tema ,,Neįskaitomas dienoraštis“ 

 

Po pamokų, 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

G. Sniečkuvienė 

rugsėjo 

mėn. 

Pirmokų žvalgytuvės Skaitykloje, 

bibliotekoje 

O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

 

     


