
 

   PATVIRTINTA 

Jurbarko Naujamiesčio  

progimnazijos direktoriaus 

2021 m. vasario 4 d. 

įsakymu Nr. VI-39 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 M.  

VASARIO 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. Progimnazijos tarybos posėdis 18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Urbutienė 

4 d.  1a klasės mokiniams nuotolinė 

edukacija-netradicinės integruotos 

lietuvių kalbos, dailės ir technologijų 

pamokos su vaikų rašytoja ir 

dekoratore Aušra Kiudulaite „Maksas 

ir 92 musės“ 

Lietuvių kalbos, dailės 

ir technologijų pamokų 

metu, nuotoliniu būdu 

(Zoom platformoje) 

A. Žižienė  

11 d. Mokytojų tarybos posėdis „2020–

2021 mokslo metų 1–8-ų klasių 

mokinių I pusmečio pasiekimų 

analizė“ 

14.40 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

15 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

pasitarimas „Iliustracijų kūrimas 

teminiam rodiklių 3.1.1 ir 3.2.2 

atlikimui“ 

13.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Tirlikienė 

18 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „1–

8-ų klasių mokinių, besimokančių 

pagal individualizuotas, pritaikytas 

programas, mokomų namuose, I 

pusmečio rezultatų analizė. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių psichologinė 

savijauta“ 

9.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

V. Raževičiutė, 

J. Tamošaitienė 

18 d. Metodinė valanda „Susitarimai dėl 

geros pamokos požymių. Pamokos 

(ugdymo(si) veiklos protokolas“ 

11.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė 

 



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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

8–10 d.  7a ir 8a klasės mokinių mokymosi 

rezultatų aptarimas su mokytojais 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje arba 

telefonu) 

V. Majorovienė, 

E. Bastienė 

8–11 d. Individualūs pokalbiai su mokytojais 

apie 6a klasės mokinių mokymąsi ir 

elgesį 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje arba 

telefonu) iš anksto 

suderintu laiku 

V. Masaitienė 

15 d. 5a klasės mokinių mokymosi 

rezultatų aptarimas su mokytojais 

10.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsof Teams 

platformoje) 

A. Jocaitienė 

15–19 d. Progimnazijos vadovų ir mokytojų, 

dirbančių 5–8-ose klasėse SELFIE 

apklausa 

Nuotoliniu būdu pagal 

pateiktą apklausos 

nuorodą 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė 

18 d. 6b klasės mokinių mokymosi 

rezultatų aptarimas su mokytojais 

10 00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsof Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

22–26 d. 5–8-ų klasių mokinių SELFIE 

apklausa 

 

Nuotoliniu būdu pagal 

pateiktą apklausos 

nuorodą 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1–28 d. Saugesnio interneto mėnuo, 

užsiėmimai 5-ų, 6-ų ir 8-ų klasių 

mokiniams pagal ugdymo programą 

„Būk Interneto Genijus“ 

Informacinių 

technologijų pamokų 

metu, nuotoliniu būdu 

(Microsof Teams 

platformoje) 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

4–19 d. 6-ų klasių mokinių minčių skrynelė 

,,Kada ir kodėl supratau, kad man 

svarbi gimtoji kalba?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsof Teams 

platformoje) 

Dž. Čerauskienė, 

D. Malskytė, 

V. Masaitienė 

8–11 d. 4a ir 4b klasės mokinių dalyvavimas 

Saugesnio interneto savaitės 

renginiuose (nacionalinėje saugesnio 

interneto viktorinoje) 

Nuotoliniu būdu 

(Microsof Teams 

platformoje) 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė 



8–12 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

istorijos pamokoje-viktorinoje, 

skirtoje Vasario 16-ajai dienai 

paminėti 

Istorijos pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsof Teams 

platformoje) 

D. Juščienė 

9 d. Saugesnio interneto diena: 5-ų klasių 

mokinių dalyvavimas nacionalinėje 

saugesnio interneto viktorinoje 

Informacinių 

technologijų pamokų 

metu, nuotoliniu būdu 

(Microsof Teams 

platformoje) 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

12 d. 2a klasės mokinių dalyvavimas 

viktorinoje, skirtoje Vasario 16-ajai – 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti 

Nuotoliniu būdu 

„Kahoot“ programėlėje 

E. Juškaitienė 

iki 15 d. Dalyvavimas „Vaikų linijos“ 

kampanijos BE PATYČIŲ konkurse 

„Praleidžiu progą pasityčioti!“ 

Darbai bus siunčiami 

nurodytu adresu 

Mokinių taryba, 

S. Lukšienė 

iki 15 d. 1–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk 

išradingai“ 

Nuotoliniu būdu 1–8-ų klasių 

vadovai 

24 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

biologijos olimpiadoje 

10.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsof Teams 

platformoje) 

I. Kapilovienė 

vasario 

mėn. 

2c klasės mokinių dalyvavimas 

pradinių klasių mokinių konkurse  

„Aš noriu išlikti“ 

Darbai bus siunčiami 

nurodytu adresu  

Ž. Mekionienė 

 

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 

1 d. PUG ugdytinių dalyvavimas 

respublikinėje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualioje kūrybinių 

darbų parodoje ,,Linksmieji 

seniai besmegeniai“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

PUG 

ugdytiniai 

R. Simokaitienė 



3 d. 8-ų klasių mokinių atstovų  

dalyvavimas vokiečių kalbos 

rajoniniame konkurse 

Nuotoliniu 

būdu 

8-ų klasių 

mokinių 

atstovai 

N. Giedraitytė 

1–11 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

jaunimo epistolinio rašinio 

konkurse (rajoniniame ture) 

Nuotoliniu 

būdu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė, 

Dž. Čerauskienė 

4 d. 8c klasės mokinių atstovų 

dalyvavimas respublikiniame 

7–8-ų klasių mokinių oratorių 

anglų kalbos konkurse 

Nuotoliniu 

būdu  

(Zoom 

platformoje) 

R. Zobielaitė ir 

A. Globytė  

(8c klasė) 

R. Tirlikienė 

8 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

pradinių klasių virtualių 

piešinių konkurse ,,Kaukėtos 

užgavėnės“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

4b klasės 

mokiniai 

J. Gavėnienė 

8–26 d. 1–4-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Sveikatiados 

konkurse „Pietų kovos“ 

Nuotoliniu 

būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1–4-ų klasių 

mokiniai 

1–4-ų klasių 

mokytojos 

15–26 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinėje 

mokinių fotografijų parodoje-

konkurse ,,Šypsausi tau, 

Lietuva“ 

Darbų 

nuotraukos 

bus 

siunčiamos 

nurodytu 

adresu 

4b klasės 

mokiniai 

J. Gavėnienė 

26 d. 4a ir 4b klasės mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

kūrybinių darbų iniciatyvoje-

konkurse ,,Sniego darbai“ 

Darbų 

nuotraukos 

bus 

siunčiamos 

nurodytu 

adresu 

4a ir 4b klasių 

mokiniai 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė 

26 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas kūrybinių darbų 

konkurse „Kaip aš 

įsivaizduoju virusus“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė 

iki 26 d. 2a, 3a ir 4a klasių mokinių 

dalyvavimas nacionaliniame 

Darbai bus 

siunčiami 

2a, 3a, 4a 

klasių 

mokiniai 

E. Juškaitienė, 

R. Urbutienė, 

I. Naujokaitienė 



vaikų piešinių konkurse 

„Lietuvos paukščiai 2021“ 

nurodytu 

adresu 

iki 26 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautiniuose 

eTwinning projektuose 

,,Gamta mūsų rankose“ ir 

,,Inspired by 4c“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

4b klasės 

mokiniai 

J. Gavėnienė 

vasario 

mėn. 

1a, 3a ir 4b klasių mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

priešmokyklinio ugdymo ir  

1–4-ų klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kalbos ugdymo 

projekte „Įdomiausia žiemos 

pasaka“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu  

1a, 3a ir 4b 

klasių 

mokiniai 

A. Žižienė,  

J. Gavėnienė, 

R. Urbutienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1 d. 2d klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Vaikų sėkmės ir nesėkmės baigus 

pirmąjį pusmetį“ 

18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

A. Pileckė 

2 d. 1c klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Pirmojo pusmečio sėkmės, 

atsiliepimai mokantis nuotoliniu būdu“  

17.30 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

J. Masaitytė 

2 d.  2a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Pirmojo pusmečio rezultatų aptarimas. 

Nuotolinio darbo sėkmės ir nesėkmės“ 

18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

E. Juškaitienė 

4 d. 4a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

,,Pirmojo pusmečio rezultatų 

aptarimas. Nuotolinio mokymosi 

iššūkiai“ 

18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

I. Naujokaitienė 

4 d. 1a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Kaip mums sekėsi? I pusmečio 

rezultatų aptarimas“ 

18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

A. Žižienė  

4 d. 2c klasės mokinių tėvų susirinkimas  

„I pusmečio rezultatų aptarimas. Kaip 

vaikui padėti mokytis?“ 

18.00 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

Ž. Mekionienė 

8–12 d. Individualūs 3-ų pokalbiai (mokytojas 

– mokinys – tėvai) „Kaip padėti 

mokiniui patirti sėkmę?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) iš anksto 

suderintu laiku 

V. Masaitienė 



11 d. 2b klasės tėvų susirinkimas ,,Kelių į 

vaiko sėkmę beieškant“ 

17.30 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

R. Šulinskienė 

11 d. 6a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Pirmojo pusmečio rezultatų 

aptarimas“ 

17.30 val., nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

V. Masaitienė 

22–24 d. Individualūs pokalbiai su 7a ir 8a klasės 

mokinių tėvais „Mokymosi rezultatų 

aptarimas ir asmeninės pažangos 

vertinimas“ 

Nuotoliniu būdu 

(Telefonu, 

Messenger) iš anksto 

suderintu laiku 

V. Majorovienė, 

E. Bastienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

8–28 d. Virtuali knygų paroda, skirta lietuvių 

kalbos dienoms paminėti 

Progimnazijos 

interneto svetainėje ir 

Facebook 

socialiniame tinkle 

J. Savickienė 

 


