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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2020 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 

6 d.  Integruota netradicinė pamoka 2b 

klasės mokiniams su visuomenės  

sveikatos specialiste 

„Užkrečiamos ligos ir asmens 

higiena“ 

12.00 val., 

126 kabinete 

R. Mineikienė, 

R. Šulinskienė 

8 d. 8a, 8b, 8c klasių mokiniams 

netradicinės lietuvių kalbos ir 

literatūros bei muzikos pamokos 

„Susitikimas-koncertas su S. 

Trimakaite“ (pagal kultūros paso 

lėšas) 

10.45 val.,  

aktų salėje 

S. Janulaitienė, 

Dž. Čerauskienė, 

D. Malskytė, 

E. Bastienė, 

D. Petrauskaitė, 

D. Juščienė 

8 d. Mokinių tarybos pasitarimas 

„Progimnazijoje priimtų tvarkų ir 

taisyklių laikymasis“ 

11.30 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

12 d. 5a klasės mokiniams netradicinės 

technologijų pamokos „Kraičio 

skrynios ir suvenyrinės skrynelės“ 

(pagal kultūros paso lėšas) ir 

apsilankymas Šakių JKSC baseine 

11.00 val., Zanavykų 

muziejuje, Šakių JKSC 

baseinas 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė 

13 d. 5b ir 5d klasių mokiniams 

integruotos technologijų pamokos 

su Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 

Jurbarko rajono policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnu R. Budriumi 

„Atsakomybė dėl nusižengimų ir 

nusikalstamos veikos“ 

9.50 val. ir 10.45 val., 

315 ir 308 kabinetuose 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė, 

S. Lukšienė, 

R. Budrys 

13 d. 1-ų klasių mokytojų susitikimas-

konsultacija su Jurbarko švietimo 

13.15 val., konferencijų 

salėje 

J. Tamošaitienė 



centro pedagoginės psichologinės 

tarnybos logopedu 

13 d. 5a ir 5c klasių mokiniams 

integruotos lietuvių kalbos ir 

literatūros bei žmogaus saugos 

pamokos su Marijampolės 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Jurbarko rajono 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnu R. 

Budriumi „Atsakomybė dėl 

nusižengimų ir nusikalstamos 

veikos“ 

8.00 val. ir 8.55 val., 

316 ir 307 kabinetuose 

V. Raževičiutė, 

D. Malskytė 

S. Lukšienė, 

R. Budrys 

14 d. Netradicinės lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokos 6a klasės 

mokiniams 

12.00–13.40 val., 

progimnazijos bibliotekoje 

V. Masaitienė 

15 d. 5a ir 5d klasių mokiniams 

netradicinės lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokos, dalyvavimas 

XVI vaikų ir jaunimo teatrų 

kūrybinių dirbtuvių-festivalio 

„Vaivorykštė 2020“ edukacinėje 

programoje „Kūrybiški skaitymai“ 

12.00 val., aktų salėje V. Masaitienė, 

D. Malskytė 

15 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos mokytojams 

„Microsoft Teams platformos ir 

naujo skaitmeninio turinio 

naudojimas ugdymo procese“ 

13.40 val., 210 ir 211 

kabinetuose 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė, 

J. Gavėnienė, 

J. Tamošaitienė 

16 d. 1a, 2a, 2c, 4b klasių mokiniams 

netradicinės integruotos lietuvių 

kalbos, muzikos, pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų, 

pamokos „Lietuvių liaudies 

instrumentai“ (pagal kultūros paso 

lėšas) 

  8.55 val., 320 kabinete, 

10.00 val., 318 kabinete, 

11.05 val., 321 kabinete, 

12.00 val., 322 kabinete 

E. Juškaitienė, 

Ž. Mekionienė, 

A. Žižienė, 

J. Gavėnienė 

16 d. 2b ir 3c klasių mokiniams 

netradicinės dailės ir technologijų 

pamokos, dalyvavimas XVI vaikų 

ir jaunimo teatrų kūrybinių 

dirbtuvių-festivalio „Vaivorykštė 

2020“ spektaklyje „Žirafa su 

kojinėmis“ 

10.00 val., aktų salėje R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 



16 d. 4a klasės mokiniams netradicinės 

dailės ir technologijų pamokos 

„Žvakių liejimo edukacija“ bei 

lietuvių kalbos pamoka ,,Cirko 

meno užsiėmimai“ (pagal kultūros 

paso lėšas) 

11.30 val., Zanavykų 

muziejuje ir Šakių 

kultūros centre 

I. Naujokaitienė 

16 d. 8a ir 8c klasių mokiniams 

netradicinės istorijos ir dailės 

pamokos, dalyvavimas XVI vaikų 

ir jaunimo teatrų kūrybinių 

dirbtuvių-festivalio „Vaivorykštė 

2020“ spektaklyje „Angelas“ 

pagal Pakruojo Žemynos vidurinės 

mokyklos vienuoliktokų kūrybą 

12.00 val., aktų salėje G. Sniečkuvienė, 

D. Juščienė 

19 d.  Kovos su prekyba žmonėmis 

dienos paminėjimas 8-ose klasėse, 

integruotos istorijos pamokos 

(filmų peržiūra, aptarimas, 

pokalbiai) 

8.00 val., 112 kabinete, 

10.45 val., 111 kabinete, 

12.00 val., 110 kabinete 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

D. Juščienė 

19 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

susirinkimas „Rekomendacijų 

aptarimas, veiklos planavimas 

2021 m.“ 

13.00 val., 115 kabinete R. Tirlikienė 

22 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos mokytojams 

„Geros pamokos požymiai: teorija 

ir praktika“ I dalis 

13.00 val., aktų salėje J. Tamošaitienė, 

O. Saranienė 

22 d.  Vaiko gerovės komisijos posėdis 

„1-ų ir 5-ų klasių bei naujai 

atvykusių mokinių adaptacija 

progimnazijoje“ 

14.00 val., 

106 kabinete 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

23 d. Direkcinės tarybos posėdis 

„Progimnazijos materialiniai 

ištekliai: privalumai ir trūkumai“ 

8.10 val., 115 kabinete A. Uznė, 

O. Sutkaitienė, 

D. Tutlienė 

26 d. 5a klasėje dirbančių mokytojų, 

pradinių klasių mokytojos ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

apvalaus stalo diskusija „5a klasės 

mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

8.30 val.,  

konferencijų salėje 

L. Undraitytė, 

A. Jocaitienė, 

A. Žižienė 

26 d. 5c klasėje dirbančių mokytojų, 

pradinių klasių mokytojos ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

apvalaus stalo diskusija „5c klasės 

mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

9.30 val.,  

konferencijų salėje 

L. Undraitytė, 

D. Baltrušaitienė, 

J. Masaitytė 

28 d. 5b klasėje dirbančių mokytojų, 

pradinių klasių mokytojos ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

8.30 val.,  

konferencijų salėje 

L. Undraitytė, 

E. Šauklienė, 

O. Martinkevičienė 



apvalaus stalo diskusija „5b klasės 

mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

28 d. 5d klasėje dirbančių mokytojų, 

pradinių klasių mokytojos ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

apvalaus stalo diskusija „5d klasės 

mokinių sėkmės ir nesėkmės“ 

9.30 val.,  

konferencijų salėje 

L. Undraitytė, 

O. Unčiurienė 

28 d. Prevencinės programos ,,Saugi 

mokykla“ ABC tarybos  

susirinkimas 

13.00 val., 106 kabinete A. Uznė, 

S. Lukšienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

5–30 d. Apklausa ,,Patyčių raiška 

karantino laikotarpiu 1–8-ų klasių 

vadovų ir 5–8-ų klasių mokinių 

požiūriu“ 

Klasių valandėlių metu V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

13–16 d. Apklausa ,,5-ų klasių mokinių 

adaptacija progimnazijoje. Klasės 

mikroklimato tyrimas“ 

Klasių valandėlių metu V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

13–16 d. Apklausa ,,1-ų klasių mokinių 

adaptacija progimnazijoje“ 

Klasių valandėlių metu V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

13–22 d. Pamokų stebėjimas „Penktokų 

adaptacija progimnazijoje“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį, 

suderinus su mokytoju 

L. Undraitytė 

13–23 d. 1-ų klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Pirmokų adaptacija 

progimnazijoje“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį, 

suderinus su mokytoju 

J. Tamošaitienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

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, 

R. Simokaitienė, 

J. Tamošaitienė 

1–23 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas projekto „Norime 

Progimnazijoje D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė, 



būti sveiki“ veiklose (pagal atskirą 

planą) 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

J. Tamošaitienė 

2–9 d. Informacinių technologijų būrelio 

„Baitukas“ narių ir 5–6-ų klasių 

mokinių kompiuterinių darbų 

paroda „Atvirukas mokytojui“ 

8.00 val., I aukšto fojė, 

informaciniame stende 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

5 d. Šventinis rytmetis, skirtas 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti 

8.00 val., mokytojų 

kambaryje 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

5 d. ,,Šypsenų, emocijų ekranas“, 

skirtas Tarptautinei šypsenos 

dienai paminėti pagal 

sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

II aukšto fojė, 

pertraukų metu 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

Mokinių taryba 

5–16 d. Visos dienos mokyklos 1–2-ų 

klasių mokinių dalyvavimas 

asmenybės stiprinimo 

užsiėmimuose „Socialinė drama ir 

pasakų terapija stresui mažinti“ 

pagal tarptautinę iniciatyvą 

,,Pasakų iššūkis 2020“ ir 

sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

13.00 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

5–16 d. Paskaitos 5–8-ų klasių mokiniams 

,,Nuotolinis ugdymas. Kaip 

išgyventi?“ 

Klasių valandėlių metu V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

5–30 d. Workshopas su jaunaisiais graffiti 

meistrais – „Mano kūrybinė laisvė 

– Graffiti“ pagal sveikatinimo 

projektą „Myliu gyvenimą“ 

I aukšto koridoriuje S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

Mokinių taryba, 

A. Sodeikos meno 

mokyklos mokiniai  

6 d. 6b klasės mokinių pažintinė 

ekskursija į Marijampolę ir 

Birštoną. Edukacinis 

orientavimosi užsiėmimas 

Marijampolėje „Miesto 

detektyvas“ (pagal kultūros paso 

lėšas) 

8.30 val., 

Marijampolėje, Birštone 

A. Tirlikas 

 

6–21 d. 1–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

ES organizuojamoje 

programavimo savaitėje 

1–4 klasės, integruojant į 

mokomuosius dalykus 

5–8 klasės, informacinių 

technologijų pamokų metu 

210, 211 kabinetuose 

Pradinių klasių 

mokytojos, 

R. Norkienė 

L. Norkaitienė 

7 d. Informacinio-mokomojo 

sienlaikraščio „Kas yra 

8.00 val., I aukšte, prie 

visuomenės sveikatos 

R. Šulinskienė, 

R. Mineikienė 



koronavirusas ir kaip nuo jo 

apsisaugoti“ parengimas 

priežiūros specialisto 

kabineto 

9, 16,  

23 d. 

Psichoaktyvių medžiagų 

prevencijos programa ,,Gyvai“ 6c 

klasės mokiniams (2 grupės) 

12.55 val., 

106, 311 kabinetuose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

9 d. 7c klasės popietė „Bendrystė“ 15.00 val., 

220 kabinete 

M. Šiugždienė 

9 d. 5b klasės vakaronė ,,Žaidimų 

kambarys“ 

17.30 val., 

315 kabinete 

E. Šauklienė 

14 d. Pratybos 5–8-ų klasių seniūnams, 

jų pavaduotojams „JAUSK. 

Praktinis įvadas į emocijas“ pagal 

sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą“ 

13.50 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

22 d. 5b ir 8a klasių mokinių vakaronės 

“Helloween-o šventė“ 

17.00 val., 

315, 112 kabinetuose 

E. Bastienė, 

E. Šauklienė 

23 d. 5a, 6a ir 7a klasių mokinių 

vakaronės ,,Helloween’o šventė“ 

nuo 15.00 val., 

301, 316, 207 kabinetuose 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė, 

V. Masaitienė 

23 d.  Pažintinė ekskursija 5d klasės 

mokiniams į Raudondvario dvarą 

9.00 val., Panemunių 

regioniniame parke, 

Raudondvario dvare 

O. Unčiurienė 

23 d.  6b klasės mokinių vakaras 

„Atostogos atėjo“ 

18.00 val., 

303 kabinete, 

progimnazijos teritorijoje 

lauke 

A. Tirlikas 

26 d. Virtuali paroda „Ilgės-Vėlinės“ 8.00 val., I aukšto fojė, 

informaciniame stende  

D. Juščienė 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

6, 13 d. 5-ų klasių mokinių mažojo futbolo 

tarpklasinės varžybos 

15.45 val., sporto salėje V. Aksionovas 

20, 22 d. 6-ų klasių mokinių mažojo futbolo 

tarpklasinės varžybos 

15.45 val., sporto salėje V. Aksionovas 

1, 8,  

15 d. 

7-ų klasių mokinių tarpklasinės 

tinklinio varžybos 

13.50 val., sporto salėje A. Tirlikas 

22 d. 8-ų klasių mokinių tarpklasinės 

tinklinio varžybos 

13.50 val., sporto salėje A. Tirlikas 

 

 

 



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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

1–9 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Kings anglų ir 

lietuvių kalbos olimpiados 

2020 metų rudens semestro 

kvalifikaciniame etape 

Anglų kalbos 

ir informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

211 kabinete 

arba po 

pamokų 

namuose 

5–8-os klasės D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė, 

V. Masaitienė, 

Dž. Čerauskienė, 

D. Malskytė 

5–23 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

projekto „Dream Castle“ 

veiklose kartu su užsienio 

šalių partneriais 

126 kabinete 2b klasė R. Šulinskienė 

9 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame vaikų 

piešinių konkurse 

„Elektronika – nauda, 

atliekos – ne bėda!“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

126 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b klasė R. Šulinskienė 

15 d. 4a klasės mokinių 

dalyvavimas skaitymo 

skatinimo programos 

akcijoje „Literatūriniai 

protmūšiai bibliotekose“  

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

4a klasė I .Naujokaitienė 

24 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Kings 

olimpiados anglų kalbos 

finale 

namuose 

nuotoliniu 

būdu 

5–8-os klasės D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1 d. 6a klasės mokinių tėvų 

susirinkimas 

18.00 val., 

aktų salėje 

V. Masaitienė 

5–16 d. 2b, 2c ir 3c klasės individualūs 

pokalbiai su mokinių tėvais pagal 

poreikius 

Iš anksto suderintu laiku, 

126, 128 ir 322 

kabinetuose 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė, 

Ž. Mekionienė 

5–23 d. 4a klasės individualūs pokalbiai su 

mokinių tėvais pagal poreikius 

Iš anksto suderintu laiku, 

319 kabinete 

I. Naujokaitienė 



6–23 d. 1a klasės individualūs susitikimai-

pokalbiai su mokinių tėvais pagal 

poreikį 

Iš anksto suderintu laiku, 

321 kabinete 

A. Žižienė 

15 d. Priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytinių tėvų susirinkimas 

,,Adaptacinio laikotarpio 

aptarimas ir tolimesni ugdymosi 

žingsniai“ 

17.30 val.,  

129 kabinete 

R. Simokaitienė 

19–31 d. 4b klasės individualūs pokalbiai su 

mokinių tėvais pagal poreikius 

Iš anksto suderintu laiku, 

322 kabinete 

J. Gavėnienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

2, 9, 16, 

23 d. 

 

Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Spalvų paletė“ narių dalyvavimas 

projekto ,,Bibliotekoje po 

pamokų“ kūrybinėse dirbtuvėlėse  

12.45–14.00 val., 

skaitykloje 

G. Sniečkuvienė,  

O. Lažauninkienė 

6 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Jaunasis žurnalistas“ narių 

dalyvavimas projekto 

,,Bibliotekoje po pamokų“ 

diskusijų klube su žurnalistu 

13.00 val., 

skaitykloje 

V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

14 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Jaunasis žurnalistas“ narių ir 6a  

klasės mokinių dalyvavimas 

projekto ,,Bibliotekoje po 

pamokų“ popietėje-edukacijoje su 

rašytoju ir iliustratoriumi 

12.55–14.35 val., 

skaitykloje 

V. Masaitienė,  

J. Savickienė 

 


