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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 M.  

SPALIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

3 d. 7a (fizinio ugdymo), 7d (istorijos), 8a, 8b, 8c, 

7b, 7c (lietuvių kalbos ir literatūros) 

integruotos pamokos su profesiniu 

orientavimu „Probacijos pareigūnas. 

Probacijos tarnyba – žmogus, atsakomybė, 

pokytis“ pagal Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projektą „Myliu gyvenimą“ 

11.05 val., 12.20 

val., 13.15 val., 

progimnazijos 

skaitykloje 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

V. Aksionovas, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė, 

D. Juščienė, 

S. Vilčinskienė, 

Ž. Rinkevičienė,  

I. Matulevičienė 

3–7 d. Mobilumo išvyka į Turkiją pagal 

progimnazijos įgyvendinamą Erasmus+ 

projektą „Diversity is a Fact Inclusion is an 

Act“  

Turkijoje R. Šulinskienė, 

A. Uznė, 

A. Ribinskaitė 

3–31 d. Progimnazijos dalyvavimas SELFIE 

skaitmeninių mokyklų akademijų 

bendradarbiavimo aplinkos kūrimo projekte 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis 

pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

darbo grupė 

4 d. 4-ų klasių mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos pamokos su profesiniu orientavimu 

„Probacijos pareigūnas. Probacijos tarnyba – 

žmogus, atsakomybė, pokytis“ pagal 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektą „Myliu gyvenimą“ 

8.00 val.,  

8.55 val., 

320, 126 

kabinetuose 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

Ž. Mekionienė, 

A. Pileckė, 

I. Matulevičienė 

6 d. 5-ų klasių mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokos su  

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Jurbarko rajono policijos 

komisariato bendruomenės pareigūne S. 

Laurinaitiene „Mokinio teisės ir pareigos. Ar 

teisė lygu pareiga?“ pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

8.55val.,  

9.50 val., 

progimnazijos 

skaitykloje 

 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė, 

Ž. Rinkevičienė, 

S. Laurinaitienė 

 



6 d. 6b klasės mokiniams integruota fizinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoka 

„Aukso paieškos“ 

13.15 val., 

Jurbarko Švč. 

Trejybės 

bažnyčioje 

V. Aksionovas,  

R. Greičiūtė 

7 d. Jurbarko rajono socialinių pedagogų 

metodinio būrelio edukacinė išvyka – 

seminaras į Kretingos rajono Darbėnų 

gimnaziją „Emocijų valdymo metodai ir 

priemonės“ 

8.30 val., 

Darbėnų 

gimnazijoje, 

Kretingos r. 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

7 d. 2c klasės mokiniams netradicinės fizinio 

ugdymo, matematikos, dailės ir technologijų 

pamokos Panemunių regioniniame parke 

9.00 val., 

Panemunių 

regioniniame parke 

Panemunės pilyje 

I. Mockaitienė 

7–31 d. Mokytojų dalyvavimas Nacionalinės 

švietimo agentūros projekte „Skaitmeninės 

švietimo transformacijos („Edtech“) 

išbandant EdTech sprendimą (Spotiself)“ 

Nuotoliniu būdu 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

15–16 d. Edukacinė išvyka-paskaita „Biržų krašto 

istorija, geografija, etnografija. Pasidalijimas 

gerąja patirtimi vedant pamokas 

netradicinėse aplinkose“ 

8.00 val., 

Biržuose 

O. Unčiurienė 

17 d. Vadovų pasitarimas su bibliotekos 

darbuotojais „Progimnazijos bibliotekos 

įveiklinimas“ 

8.10 val., 

115 kabinete 

A. Uznė 

17–18 d. 7-ų klasių mokiniams netradicinės vokiečių 

kalbos pamokos, skirtos vokiečių kalbos 

dienai paminėti 

12.00 val.,  

Jurbarko r. 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

J. Valavičienė 

18 d. Seminaras Kretingos rajono švietimo įstaigų 

vadovams „Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos pasirengimo patirtis diegti 

atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas“ 

10.30 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

I. Naujokaitienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Tirlikienė, 

L. Žukauskienė 

19 d.  4a klasės mokiniams integruotos pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų, lietuvių 

kalbos pamokos Smalininkuose ,,Mokomės 

taškuoti kaip Lidija Meškaitytė“ 

9.00 val.,  

Smalininkuose 

E. Juškaitienė, 

E. Kėkštienė 

 

20 d.  2a klasės mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo 

pamokos ,,Tradiciniai žaislai“ (pagal 

kultūros pasą) 

10.00 val., 

Zanavykų 

muziejuje 

I. Naujokaitienė 

21 d.  3a klasės mokiniams integruotos dailės ir 

technologijų bei fizinio ugdymo pamokos 

Kukarskėje „Pažintis su paukščiais“ 

11.00 val., 

Kukarskėje 

A. Žižienė  



24, 25 d. 5–8-ų klasių mokiniams netradicinės 

istorijos pamokos, skirtos LR Konstitucijos 

dienai paminėti „Mano valstybė“ 

pagal istorijos 

mokytojos  

D. Juščienės 

pamokų 

tvarkaraštį,  

207 kabinete 

D. Juščienė 

27 d. Mokytojų tarybos posėdis „Nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatų 

pristatymas“ 

15.00 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

L. Undraitytė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

10–28 d. 1-ų klasių mokytojų pamokų stebėjimas 

„Pirmokų adaptacija progimnazijoje“ ir  

5-ose klasėse dirbančių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Penktokų adaptacija 

progimnazijoje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

17–21 d. 1-ų ir 5-ų klasių mokinių adaptacijos tyrimas Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

spalio 

mėn. 

Anketinė apklausa Jurbarko rajono bendrojo 

ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokiniams 

„Mano poreikių piramidė“ pagal Jurbarko 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos projektą 

„Myliu gyvenimą“ 

Jurbarko r. ugdymo 

įstaigose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3–5 d. 3-ų klasių mokinių dalyvavimas virtualioje 

ekskursijoje „Kauno muzikinis teatras“ 

Muzikos pamokų 

metu 

G. Jakubonienė 

3–28 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 

4, 11, 

18, 25 d. 

1d klasė popietė „Popietė su mokytoja“ 14.45 val., 

Jurbarko miesto 

erdvėse 

L. Maziliauskienė 

5–7 d. 5–6 klasių ir IT būrelio „Baitukas“ mokinių 

kompiuterinių darbų virtuali paroda 

„Atvirukas Mokytojui“ 

8.00 val., R. Norkienė 



 I aukšto fojė, 

informaciniame 

stende 

6 d. 4d klasės mokinių dalyvavimas nuotolinėje 

kūrybinių dirbtuvių pamokoje „Žibintas iš 

antrinių žaliavų“ 

10.00 val., 

227 kabinete 

A. Pileckė 

6 d. Neformaliojo švietimo būrelio JMB 

,,Putpeliukai“ narių dalyvavimas 

edukacinėje veikloje ,,Paukščių išlydėtuvės“ 

13.00 val.,   

Panemunių 

regioniniame parke 

O. Martinkevičienė 

7 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

bendruomenės dalyvavimas IKI Ėjimo 

projekte „Mokyklos eina“ 

Progimnazijoje E. Juškaitienė, 

J. Tamošaitienė 

12, 19, 

26 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo programos 

„Tiltai“ užsiėmimai 7c klasės mokiniams 

14.10 val., 

106, 311 

kabinetuose 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

14 d. 8a ir 7c klasių mokiniams pažintinė-

edukacinė išvyka į Vilnių 

8.00 val., 

Vilniuje 

V. Masaitienė, 

D. Baltrušaitienė 

17–21 d. Paskaita-praktikumas 8-ų klasių mokiniams 

,,Prekyba žmonėmis – kas tai?“ 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

19 d. Diskusija su 5–8-ų klasių seniūnais, jų 

pavaduotojais apie patyčių apraiškas klasėse 

10.35 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

21 d. 4d klasės mokinių dalyvavimas edukacinėje 

pamokoje „Skaitymas su šunimi“ 

11.00 val., 

Jurbarko r. 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

A. Pileckė, 

R. Butkienė 

21 d. 6b klasės popietė ,,Mėgstamiausia kaukė“ 16.00 val., 

306 kabinete 

R. Greičiūtė 

26 d. Neformaliojo švietimo būrelių „Ritmas“ ir 

„Iliuzija“ kino vakaras 

15.00 val., 

aktų salėje 

E. Šauklienė 

27 d. Neformaliojo švietimo būrelio JMB 

,,Putpeliukai“ narių dalyvavimas akcijoje 

,,Uždek žvakutę“ 

12.30–15.00 val., 

Jurbarko miesto 

Kalnėnų kapinėse 

O. Martinkevičienė 

27 d.  4d klasės popietė „Helloween-as muzikaliai“ 12.00 val., 

227 kabinete 

A. Pileckė 

28 d. 5b, 5c, 6a klasių žiburėlis „Atostogoms 

artėjant“, 7b klasės vakaronė „Siaubo 

taškas“, 8a klasės vakaronė „Šiurpuliukų 

vakaras“, 7a, 8b, 8c klasių vakaras 

„Helloween-as“  

16.00 val., 17.00 

val. (8b klasė) 

 108, 112, 307, 

308, 215, 315, 316 

kabinetuose 

A. Jocaitienė, 

I. Kapilovienė, 

V. Majorovienė, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė, 

E. Šauklienė, 

R. Tirlikienė, 

A. Tirlikas 

spalio 

mėn. 

Pasakų terapija pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektą „Myliu 

gyvenimą“  

Visos dienos 

mokyklos veiklų 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė  



spalio 

mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės „Žaisloteka“ pagal 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektą „Myliu gyvenimą“ 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

„Dailusis medis“ 

užsiėmimų metu 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

V. Štulas 

spalio 

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 

7 d. 3a klasės mokiniams netradicinė fizinio 

ugdymo pamoka „Spartusis žygis Nemuno 

pakrantėmis“ 

Fizinio ugdymo 

pamokos metu, 

pėsčiųjų ir dviračių 

taku link 

Skirsnemunės 

A. Žižienė  

7, 14 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 

21, 28 d. 4c ir 4d 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 

Ž. Mekionienė, 

A. Pileckė, 

J. Tamošaitienė 

spalio 

mėn. 

1a, 1c, 1d, 2a, 2c, 2d, 4a, 4b, 4d klasių 

mokinių dalyvavimas „Olimpinis mėnuo 

2022“ veiklose 

Fizinio ugdymo 

pamokų metu, 

sporto salėje, aktų 

salėje, kabinetuose, 

lauko sporto 

aikštynuose 

E. Juškaitienė, 

L. Maziliauskienė, 

I. Mockaitienė, 

I. Naujokaitienė, 

A. Pileckė, 

R. Šulinskienė, 

R. Urbutienė, 

U. Vylimaitytė, 

L. Žukauskienė 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

3–7 d. Dalyvavimas tarptautinės 

olimpiados KINGS IT 

kvalifikaciniame etape 

Informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

211 kabinete, 

2b, 2c, 5-os, 

6-os, 8-os 

klasės 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

R. Norkienė 



po pamokų, 

nuotoliniu 

būdu 

10–14 

d. 

Dalyvavimas Valstybinės miškų 

urėdijos jauniesiems miško 

bičiuliams organizuojamame 

Geocaching žaidime 

Jurbarko 

miesto 

apylinkėse 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio JMB 

,,Putpeliukai“ 

nariai 

O. 

Martinkevičienė 

27 d. Dalyvavimas respublikinėje 1–4 

klasių mokinių konferencijoje „Aš 

turiu pomėgį. O tu?“ 

Nuotoliniu 

būdu 

4b klasė R. Šulinskienė 

28 d. Dalyvavimas respublikiniame 

šokių konkurse „Pašvaistė“ 

Jurbarko A. 

Sodeikos 

meno 

mokykloje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Iliuzja“ 

nariai 

E. Šauklienė 

spalio 

mėn. 

Dalyvavimas respublikinėje 

akcijoje, konkurse ,,Svajonių 

pyragas“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2–4 klasių 

mokinių 

atstovai 

 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

spalio 

mėn. 

Dalyvavimas respublikiniame 

kūrybinių darbų (pranešimų) 

konkurse „Vaiko poreikių 

piramidė: vakar, šiandien ir rytoj“ 

pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

Progimnazijoje 1–8 klasės S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

 

spalio 

mėn. 

Dalyvavimas tarptautinėje 

iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2022“ 

226 kabinete 1a klasė R. Urbutienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

10–14 d. Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais, 

aptariant asmeninės pažangos susitarimus 

Pagal 

susitarimą, 

 321 kabinete 

A. Žižienė  

10–14 d. Individualūs pokalbiai su 7b klasės mokinių 

tėvais „Mokymosi sunkumai, patyčių 

atvejai“ 

Pagal 

susitarimą, 

 315 kabinete 

E. Šauklienė 

12, 19 d. Savipagalbos klubas tėvams pagal projektą 

„Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ 

17.00 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė  

17–21 d. Individualūs pokalbiai su 6a klasės mokinių 

tėvais „Mokymasis diferencijuotuose 

Pagal 

susitarimą, 

 215 kabinete 

R. Tirlikienė 



lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos 

pogrupiuose“ 

26 d. Mokymai 1–8-ų klasių mokinių tėvams pagal 

tarptautinę ugdymo įgūdžių programą 

,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

17.30 val., 

progimnazijoje 

V. Beinarienė 

spalio 

mėn. 

3b klasės mokinių, mokinių tėvų 

dalyvavimas kūrybinių darbų parodoje-

konkurse ,,Rieduliukas“ 

Iki spalio 21 d. 

darbų 

nuotraukos bus 

išsiųstos 

nurodytu adresu 

O. Martinkevičienė 

spalio 

mėn. 

Individualūs pokalbiai su 4d klasės mokinių 

tėvais „Mokymosi sunkumai, pirmųjų testų 

analizė ir trišaliai susitarimai“ 

Pagal 

susitarimą, 

227 kabinete 

A. Pileckė 

spalio 

mėn. 

Individualūs pokalbiai su 2b, 2d, 4d klasių 

mokinių tėvais „Mokymosi sunkumai, 

mokinių elgesio aptarimas“ 

Pagal 

susitarimą, 

129, 318, 322 

kabinetuose 

J. Gavėnienė, 

U. Vylimaitytė, 

Ž. Mekionienė 

spalio 

mėn. 

Individualūs pokalbiai su 1a, 1c, 3b klasių 

mokinių tėvais dėl ugdymo, priemonių, 

mokinių elgesio mokykloje 

Pagal 

susitarimą,  

125, 128, 226 

kabinetuose 

L. Žukauskienė, 

O. Martinkevičienė, 

R. Urbutienė  

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

3–14 d. 5b, 6c, 8a, 8b klasių mokinių miniatiūrų 

paroda, atliktų edukacijų metu apie L. 

Meškaitytę ,,Neįskaitomas dienoraštis“ 

8.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė 
 

4 d. Edukacinės pertraukos 1–4-ų ir 5–8-ų klasių 

mokiniams leidyklos ,,Nieko rimto“ knygų 

pristatymas   

Ilgųjų pertraukų 

metu, 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Tamošaitienė, 

leidyklos ,,Nieko 

rimto“ atstovas 

5, 13, 20, 

27 d. 

Kino popietė Visos dienos mokyklos 

mokiniams  

15.30–16.30 val., 

 skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

D. Baltrušaitienė, 

V. Kundrotienė, 

E. Kėkštienė 

10 d. 
 

Edukacinis užsiėmimas 5–8-ų klasių 

mokiniams ,,Miniatiūra Lidijos Meškaitytės 

gyvenime“ 

Po pamokų, 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė 

17–31 d. 2b klasės mokinių darbelių paroda 

,,Rudeniniai atspindžiai“ 

8.00 val., 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Gavėnienė 

nuo 26 d. 2b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame žymių mainų projekte ,,2022 

Bookmark Exchange Project“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Gavėnienė, 

R. Butkienė 

 

     


