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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2020 M. 

LAPKRIČIO 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. Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 4a klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu 

,,Pusryčių svarba“ 

11.05 val., 

220 kabinete 

I. Naujokaitienė, 

R. Mineikienė 

3, 10,  

18 d. 

Seminaras Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos vadovams, jų 

pavaduotojams ugdymui, dalykų 

mokytojams, pradinio ugdymo 

mokytojams „Emociniai ir bendravimo 

sunkumai: kaip padėti sau ir kitiems?“ 

14.30–17.00 val., 

nuotoliniu būdu 

A. Uznė, 

V. Šap 

10 d. Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 4b klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu 

,,Pusryčių svarba“ 

8.55 val., 

216 kabinete 

J. Gavėnienė,  

R. Mineikienė 

12 d. Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 1b klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu 

,,Užkrečiamos ligos ir asmens higiena“ 

12.00 val.,  

125 kabinete 

R. Mineikienė, 

O. Martinkevičienė 

12 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos mokytojams 

„Geros pamokos požymiai: teorija ir 

praktika“ II dalis 

13.00 val., 

nuotoliniu būdu 

J. Tamošaitienė, 

O. Saranienė 

16–30 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

kūrybinėse dailyraščio ir iliustracijos 

dirbtuvėse, skirtose S. Jesenino 125-

osioms gimimo metinėms paminėti 

Pagal rusų kalbos 

ir dailės mokytojų 

pamokų 

tvarkaraštį, 

nuotoliniu būdu 

V. Majorovienė, 

J. Stanikienė, 

G. Sniečkuvienė 

19 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Mokytojo vaidmuo ir veiksniai 

skatinantys savarankišką mokinių 

mokymąsi“ 

14.45 val.,  

108 kabinete arba 

nuotoliniu būdu 

A. Tirlikas 

Derinama 1-ų klasių mokytojų, mokyklos 

„Ąžuoliukas“ ir lopšelio-darželio 

13.00 val., 

nuotoliniu būdu 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 



„Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojų susirinkimas „Pirmokų 

adaptacija progimnazijoje“ 

S. Lukšienė, 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

10–13 d. 5-ų klasių mokinių dalyvavimas 

elektroniniame nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinime 

Nuotoliniu būdu L. Undraitytė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3–30 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 

arba nuotoliniu 

būdu 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė, 

J. Tamošaitienė 

3–30 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas projekto „Norime būti 

sveiki“ veiklose (pagal atskirą planą) 

Progimnazijoje 

arba nuotoliniu 

būdu 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė, 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

J. Tamošaitienė 

11 d.  Paskaita-praktikumas „Pykčio 

valdymas“ 2a klasės mokiniams 

12.55 val., 

320 kabinete 

V. Beinarienė, 

E. Juškaitienė 

16 d.  Tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimas 

pagal atskirą planą 

(priedas Nr.1) 

S. Lukšienė, 

darbo grupė 

20 d. 1b klasės mokinių darbelių-dovanėlių 

darymas ir išsiuntimas Pagėgių rinktinės 

Rociškių užkardos darbuotojams 

8.55 val., 

125 kabinete 

O. Martinkevičienė 

27 d.  Akcija „Draugai lyg tylūs angelai…“ 

pagal sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

Nuotoliniu būdu S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

Mokinių taryba 

Derinama Respublikinis prevencinis renginys 

„Visos pasakos baigiasi laimingai“ 

Derinama A. Uznė, 

Z. Tytmonienė 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

 



3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

3, 10, 17, 

24 d. 

4c klasės mokinių 

dalyvavimas edukaciniuose 

konkursuose ,,Olympis 2020 

– Rudens sesija“ 

303 kabinete 4c klasės 

mokiniai 

I. Mockaitienė 

4, 11 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio jaunųjų miško 

bičiulių ,,Putpeliukai“ narių 

dalyvavimas piešinių, 

fotografijų, eilėraščių 

konkurse ,,Mano vaistažolių 

pasaulis“ 

125 kabinete Neformaliojo 

švietimo 

būrelio jaunųjų 

miško bičiulių 

,,Putpeliukai“ 

nariai 

O. Martinkevičienė 

4–27 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

projekto „Dream Castle“ 

veiklose kartu su užsienio 

šalių partneriais 

126 kabinete 2b klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė 

9–30 d. 2–4-ų klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame 

informatikos ir informacinio 

mąstymo konkurse „Bebras“ 

210, 211 

kabinetuose 

pagal suderintą 

grafiką 

2–4-ų klasių 

mokiniai 

2–4 klasių 

mokytojos, 

J. Tamošaitienė 

9–30 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame 

IT konkurse „Bebras 2020“ 

Pagal 

informacinių 

technologijų 

mokytojų 

pamokų 

tvarkaraštį, 

nuotoliniu 

būdu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

11 d. 6–8-ų klasių mokinių 

tikslinės grupės dalyvavimas 

Konstitucijos egzamine 

Nuotoliniu 

būdu, portale 

Delfi 

6–8-ų klasių 

mokinių 

tikslinė grupė 

D. Juščienė 

12 d.  4a klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinėje 

vaikų draugystės 

iniciatyvoje MATAU TAVE 

Filmuota 

medžiaga 

siunčiama 

nurodytu 

adresu 

4a klasės 

mokiniai 

I. Naujokaitienė 

16–30 d. 5–6-ų ir 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas kompiuterinių 

piešinių ir animacijų 

Pagal 

informacinių 

technologijų 

5–6-ų ir 8-ų 

klasių mokiniai 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 



konkurse „Žiemos fantazija 

2020“ bei skaitmeniniame 

konkurse „Įjunk Kalėdas!“ 

mokytojų 

pamokų 

tvarkaraštį, 

nuotoliniu 

būdu 

 

iki 26 d. 1a, 2b, 4a, 4b, 4c klasių 

mokinių dalyvavimas 

piešinių, fotografijų, 

eilėraščių konkurse ,,Mano 

vaistažolių pasaulis“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1a, 2b, 4a, 4b, 

4c klasių 

mokiniai 

A. Žižienė, 

R. Šulinskienė, 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

Derinama 4a klasės mokinių 

dalyvavimas 

Respublikiniame 

prevenciniame renginyje 

„Visos pasakos baigiasi 

laimingai“ 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

4a klasės 

mokiniai 

I. Naujokaitienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

12 d. 1-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas 

„Pirmokų adaptacija mokykloje“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

1-ų klasių vadovai 

18 d. 5-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas 

„Penktokų adaptacija mokykloje. Kaip 

sekasi?“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė, 

5-ų klasių vadovai 

25 d. Paskaita „Paauglystės kryžkelės“ 6a klasės 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

17.00 val., 

nuotoliniu būdu 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

26 d. Paskaita ,,Paauglystės kryžkelės“ 6c klasės 

mokinių tėvams ir tėvų susirinkimas 

17.00 val., 

nuotoliniu būdu 

V. Beinarienė, 

I. Kapilovienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

5, 12, 19, 

26 d. 

Neformaliojo švietimo būrelio ,,Dailusis 

medis“ narių, dalyvaujančių projekte 

,,Bibliotekoje po pamokų“, kūrybinės 

dirbtuvėlės 

14.45 val., 

nuotoliniu būdu 

V. Štulas,  

O. Lažauninkienė 

9 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 1a 

klasės mokiniams „Aš jau noriu skaityti“ 

10.00 val., 

progimnazijos 

bibliotekoje 

J. Savickienė, 

A. Žižienė  



11 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 1d 

klasės mokiniams „Aš – jaunasis 

skaitytojas“ 

10.00 val., 

progimnazijos 

bibliotekoje 

O. Lažauninkienė, 

A. Kriščiokaitienė 

12 d. 3b klasės mokinių virtuali darbų paroda 

,,Musės“ pagal A. Kiudulaitės knygą 

,,Maksas ir 92 musės“ 

10.00 val., 

 I aukšto fojė, 

informaciniame 

stende 

J. Savickienė 

20 d. Neformaliojo švietimo būrelio ,,Spalvų 

paletė“ narių, dalyvaujančių projekte 

,,Bibliotekoje po pamokų“, vidinio kiemelio 

sienos dekoravimo eskizų virtuali paroda 

10.00 val., 

I aukšto fojė, 

informaciniame 

stende 

G. Sniečkuvienė,  

O. Lažauninkienė 

24 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 4c 

klasės mokiniams ,,Kaip pasirinkti knygą?“ 

11.05 val., 

progimnazijos 

bibliotekoje 

J. Savickienė, 

I. Mockaitienė 

iki 27 d.   Neformaliojo švietimo būrelio ,,Jaunasis 

žurnalistas“ narių ir 3b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame žymių mainų 

projekte. Skirtukų kūrimas 

Nuotoliniu būdu 

ir skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

V. Masaitienė, 

L. Undraitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

veiklos planas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 

 

Pilietinės iniciatyvos  „Tolerancijos dėlionė“ tikslai:  

 išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio Tolerancija reikšmę; 

 aptarti su mokiniais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas 

kito atžvilgiu, kokius netolerancijos / tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena; 

 rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. 

Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam; 

 aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių ir sovietų okupacijų laikotarpius) rasti tolerancijos 

/ netolerancijos pavyzdžių mūsų Lietuvos istorijoje ar jos vertinime;  

 piešti ar iš foto nuotraukų bei įvairių medžiagų gaminti dėliones, kurias sujungus į vieną visumą 

– matytųsi paveikslas ar piešinys tolerancijos tema.  

 

Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias 

sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta 

mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname 

visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, 

išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t. t.  

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2020-11-16 

1–4-ų klasių mokiniams 

pamokų metu, 5–8-ų 

klasių mokiniams 

nuotoliniu būdu pamokų 

metu 

Pokalbiai apie toleranciją 

(skirti bent 15 min. 

kiekvieno mokomojo 

dalyko pamokos pokalbiui 

šia tema) 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

2020-11-16–20 

Dailės, technologijų 

pamokų, klasės 

valandėlių metu 

(nuotoliniu būdu) 

„Tolerancijos dėlionės“ 

gaminimas  

Klasių vadovai, 

dailės, technologijų 

mokytojai 

2020-11-16–20 

Dailės, technologijų 

pamokų, klasių 

valandėlių metu 

Medinių „Tolerancijos 

dėlionių“ gaminimas 

4a klasės mokiniai, 

I. Naujokaitienė, 

V. Štulas 

2020-11-23 
Pirmo aukšto fojė, 

informaciniame stende 

Virtuali „Tolerancijos 

dėlionių“ paroda 

O. Lažauninkienė 

 

TOLERANCIJOS DĖLIONĖS 

Klasė Dėlionės tema Paaiškinimas  

1a, 1b, 1c, 1d klasės Žmogaus amžiaus tarpsnis 

„Kūdikystė, vaikystė“ 
Formatas A3 lapas, dėlionė iš 

20 dalių. Atlikimo technika: 

pasirenkate patys.  

Dėliones atnešti lapkričio 20 

d. iki 14.00 val. į 106 

kabinetą. 

5–8 klasės darbus siunčia el. 

paštu: 

saulena.pl@gmail.com 

2a, 2b, 2c, 2d klasės Emocijos ir jausmai 

3a, 3b, 3c klasės Pomėgiai ir profesijos 

4b, 4c klasės Tautybės, rasės, religija 

5a, 5b, 5c, 5d klasės Žmogaus amžiaus tarpsnis 

„Paauglystė“ 

6a, 6b, 6c klasės Žmogaus amžiaus tarpsnis 

„Jaunystė“ 

7a, 7b, 7c klasės Žmogaus amžiaus tarpsnis 

„Branda“ 

8a, 8b, 8c klasės Žmogaus amžiaus tarpsnis 

„Senatvė“ 
 


