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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 M.  

KOVO 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. Individualūs pokalbiai su mokytojais 

apie 6c klasės mokinių mokymąsi ir 

elgesį 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) arba 

telefonu, iš anksto 

suderintu laiku 

I. Kapilovienė 

3–10 d. 5–8-ų klasių mokiniams integruotos 

dailės ir muzikos pamokos ,,Vaizdais ir 

spalvomis skambanti muzika“ 

Pagal dailės ir 

muzikos pamokų 

tvarkaraštį 

G. Sniečkuvienė, 

S. Janulaitienė 

4 d. Mokytojų tarybos posėdis 14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

A. Uznė 

8–10 d. Netradicinės istorijos pamokos 5–8-ų 

klasių mokiniams „Švenčiame 

Lietuvos Nepriklausomybę“ 

Pagal istorijos 

pamokų tvarkaraštį, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

D. Juščienė 

18 d. Metodinė valanda. Paskaita-virtuali 

ekskursija „Jurbarko gatvės pasakoja“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė,  

D. Juščienė 

22, 23 d. Netradicinės gamtos ir žmogaus, 

biologijos pamokos 6-ų, 7-ų klasių 

mokiniams „Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ 

Pagal gamtos ir 

žmogaus, biologijos 

pamokų tvarkaraštį, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

I. Kapilovienė, 

R. Mineikienė 

25 d. Paskaita 1–8-ų klasių  vadovams 

,,Mokinių emociniai sunkumai 

pandemijos dėl COVID-19 metu: 

grėsmės bei galimybės“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

30 d. Prevencinės programos „Saugi 

mokykla“ ABC tarybos susirinkimas 

14.00 val.,  

nuotoliniu būdu 

A. Uznė, 

S. Lukšienė, 



„5–8-ų klasių mokinių ir 1–8-ų klasių 

mokinių tėvų,  įtėvių, globėjų, atstovų 

pagal įstatymą apklausos „Saugumo 

jausmas nuotolinio mokymo(si) metu“ 

apžvalga“ 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

8–31 d. 3–4-ų klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

J. Tamošaitienė 

8–31 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl 

geros pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

L. Undraitytė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1–8 d. 5-ų klasių mokinių eilėraštukų knygelė 

„Kalba gimtoji lūposna įdėta...“, skirta 

lietuvių kalbos savaitei 

Mokiniams patogiu 

laiku 

Dž. Čerauskienė, 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė,  

G. Sniečkuvienė 

4 d. 8c klasės mokinių dalyvavimas 

aplinkosauginėje konferencijoje 

„Įdomioji ekologija“ 

12.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

I. Kapilovienė, 

D. Juščienė 

5 d. Paskaita-praktikumas 6a klasės 

mokiniams ,,Kaip pagerinti 

psichologinę savijautą pandemijos 

metu“ 

13.55 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

 

9 d.  4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

diktanto rašymo konkurso 

mokykliniame ture 

11.00 val.,  

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 



11 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

aktyvioje pilietinėje akcijoje „Eik, 

ieškok, rask ir fiksuok Lietuvos 

valstybingumo simbolius savo 

miestelio teritorijoje“ 

Kiekvienam patogiu 

laiku 

A. Tirlikas 

23 d.  3b klasės mokinių dalyvavimas 

virtualiai „Pamoka kitaip“ iš finansų 

laboratorijos  

10.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

L. Undraitienė 

 

24 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

raiškiojo skaitymo konkurso 

mokykliniame ture 

12.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

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 

1–10 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame atviruko 

konkurse, skirtame Kovo 

11-ąjai  

nuotoliniu 

būdu, darbai 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

G. Sniečkuvienė 

 

1–15 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas 2021 metų 

vertimų ir iliustracijų 

projekte  „Tavo žvilgsnis“ 

Mokiniams 

patogiu laiku, 

namuose 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė, 

N. Giedraitytė, 

V. Majorovienė 

1–26 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio „Rankdarbių 

kraitelė“ narių dalyvavimas 

respublikiniame pradinių 

klasių mokinių virtualiame 

karpinių konkurse-parodoje 

„Gyvybės medį auginu“ bei 

4b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

eTwinning projekto „Gamta 

mūsų rankose“ veiklose 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Rankdarbių 

kraitelė“ nariai 

ir 4b klasės 

mokiniai 

J. Gavėnienė 



1–26 d. 7a, 7b, 8b klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

eTwinning projekto „The 

Most Real Guide: 

SCIENCE“ veikloje 

nuotoliniu 

būdu, po 

pamokų 

7a, 7b, 8b 

klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė 

1–26 d. 5–7-ų klasių mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame 

kompiuterinių atvirukų 

konkurse „Velykų 

belaukiant“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai  

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

5–7-ų klasių 

mokiniai 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

2 d. Mokinių tarybos 

dalyvavimas Jurbarko 

Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos 

organizuojamoje ugdymo 

įstaigų Mokinių tarybų narių 

ar atstovų konferencijoje 

„Būk aktyvus“ 

15.00 val., 

nuotoliniu 

būdu 

Mokinių 

tarybos 

komanda 

S. Lukšienė 

4 d.  6–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas konkurse 

,,Mano gaublys“ 

8.00 val. 

 (6 klasės), 

9.00 val. 

 (7 klasės), 

10.00 val. 

 (8 klasės), 

nuotoliniu 

būdu 

6–8-ų klasių 

mokiniai 

O. Unčiurienė 

8–10 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas projekte  

„Kalbų Kengūra 2021“ 

Mokiniams 

patogiu laiku, 

namuose 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė, 

N. Giedraitytė 

8–23 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautinės 

olimpiados Kings 

kvalifikaciniame etape 

Mokiniams 

patogiu laiku, 

namuose 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė, 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

10 d.  Mokinių tarybos ir 8a klasės 

mokinės A. Valošinaitės 

dalyvavimas respublikinėje 

konferencijoje „Emocinis 

intelektas: ar tai tik 

jausmai?“ 

10.00 val., 

nuotoliniu 

būdu 

Mokinių 

taryba, 8a 

klasės mokinė 

A. Valošinaitė 

S. Lukšienė 

10 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas konkurse 

„Lietuvos istorijos žinimas“ 

12.00 val., 

nuotoliniu 

būdu 

7–8-ų klasių 

mokiniai 

D. Juščienė 



iki 10 d. Mokinių tarybos 

dalyvavimas mokinių 

draugystės kortelių 

respublikiniame konkurse - 

parodoje „Gerų emocijų 

virusas“  

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba 

S. Lukšienė 

iki 11 d. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinių 

dalyvavimas respublikinio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, jų tėvų, mokytojų 

kūrybinių darbų projekto ,,1 

2 3… – graži mūsų Lietuva“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Priešmokyklini

o ugdymo 

grupės 

ugdytiniai 

R. Simokaitienė 

12 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame 

kūrybiniame projekte 

„Mano amuletas – Laimos 

palytėtas“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė 

 

18 d. 2b, 3c, 4c klasės mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra“ 

Nuotoliniu 

būdu 

2b, 3c, 4c 

klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė, 

I. Mockaitienė 

18 d. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinių 

dalyvavimas respublikinėje  

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų bendruomenių 

virtualioje parodoje 

,,Linksmosios kojinaitės“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Priešmokyklini

o ugdymo 

grupės 

ugdytiniai 

R. Simokaitienė 

19 d. 2b, 3c, 4c klasės mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame piešinių 

konkurse „Žemės 

pasakojimai 2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b, 3c, 4c 

klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė, 

I. Mockaitienė 

iki 19 d.  2b, 3c, 4a klasės mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame pradinio 

ugdymo pedagogų ir vaikų 

projekte „Garbingas vardas 

– Lietuva“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b, 3c, 4a 

klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė, 

I. Naujokaitienė 

iki 20 d. 4a klasės mokinių 

dalyvavimas 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

4a klasės 

mokiniai 

I. Naujokaitienė 



respublikiniame 

priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokinių 

ekologinio-meninio ugdymo 

projekte „Žemė – mūsų 

namai 2021“ 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

22–26 d. 1c, 3b, 3c klasės mokinių 

dalyvavimas draugiškojoje 

SEU olimpiadoje 

„DRAMBLYS“ 

Nuotoliniu 

būdu 

Microsoft 

Teams 

platformoje 

1c, 3b, 3c 

klasių 

mokiniai 

J. Masaitytė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė 

22–26 d. 5–7-ų klasių mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniuose 

skaitmeninės savaitės  

2021 m. renginiuose ir 

konkursuose 

Nuotoliniu 

būdu, 

mokiniams 

patogiu laiku 

5–7-ų klasių 

mokiniai 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

23 d. 4-ų klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas rajoniniame 4-

ų klasių mokinių diktanto 

rašymo konkurse 

12.00 val., 

nuotoliniu 

būdu (Microsft 

Teams 

platformoje) 

4-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį etapą 

J. Tamošaitienė, 

I. Naujokaitienė 

24 d. 5–8-ų klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas mokinių 

biologijos olimpiadoje, II 

etape 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

5–8-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį etapą 

I. Kapilovienė 

iki 24 d.  1b, 1c, 1d, 2d, 3b, 3c klasės 

mokinių dalyvavimas VšĮ 

,,Jurbarko socialinės 

paslaugos“ organizuojamoje 

akcijoje ,,Padovanok 

gerumą“ 

Darbeliai, 

dovanos bus 

pristatyti 

nurodytu 

adresu 

1b, 1c, 1d, 2d, 

3b, 3c klasių 

mokiniai  

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė, 

A. Pileckė, 

L. Undraitienė 

L. Žukauskienė 

26 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio šokių studijos 

„Iliuzija“ narių dalyvavimas 

respublikiniame vaikų ir 

mokinių nuotoliniame šokių 

konkurse „Šokio fiesta“ 

14.00 val., 

nuotoliniu 

būdu (Zoom 

platformoje) 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio šokių 

studijos 

„Iliuzija“ 

nariai 

E. Šauklienė 

iki 29 d. Pranešimo rengimas 8-ąjai 

virtualiai tęstinei mokslinei 

mokinių konferencijai 

(konkursui) „Tolerantiška 

Nuotoliniu 

būdu, 

pranešimas 

bus siunčiamas 

Mokinių 

taryba, 8c 

klasės mokinė  

R. Zobielaitė 

S. Lukšienė 



mokykla – saugi 

visuomenė“ 

nurodytu 

adresu 

iki 30 d. Mokinių tarybos 

dalyvavimas tarptautiniame 

ugdymo įstaigų mokytojų, 

ugdytinių, švietimo 

pagalbos specialistų projekte 

„Drum drum drumbacelė“  

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba 

S. Lukšienė 

31 d. 1–4-ų klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas 1–4-ų klasių 

rajoniniame meninio 

skaitymo konkurse 

12.00 val., 

nuotoliniu 

būdu (Microsft 

Teams 

platformoje) 

1–4-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį etapą 

J. Tamošaitienė, 

I. Naujokaitienė 

iki 31 d.  Mokinių tarybos 

dalyvavimas respublikinėje  

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų virtualios 

fotografijų parodos „Labas. 

Reikia draugą turėti“ 

konkurse 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba 

S. Lukšienė 

iki 31 d. 1–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas emocinės 

paramos tarnybos „Vaikų 

linija“ inicijuojamoje 

nacionalinėje akcijoje 

„Sąmoningumo didinimo 

mėnesis be patyčių 2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, pagal 

atskirą 

programą 

(priedas Nr. 1) 

1–8-ų klasių 

mokiniai 

S. Lukšienė, 

darbo grupė 

iki 31 d. 1-ų, 2b, 2c, 3b, 3c, 4a, 4c, 5–

8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas edukaciniame 

konkurse „Olympis 2021“ 

pavasario sesijoje 

Mokiniams 

patogiu laiku, 

nuotoliniu 

būdu 

1-ų, 2b, 2c, 3b, 

3c, 4a, 4c,  

5–8-ų klasių 

mokinių 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė, 

R. Šulinskienė, 

Ž. Mekionienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė, 

I. Naujokaitienė, 

I. Mockaitienė, 

O. Unčiurienė, 

I. Kapilovienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė, 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė 

 

 



3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1–3 d. 3b klasės individualūs 3-ų pokalbiai 

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Mokymosi 

sėkmės ir nesėkmės“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

anksto suderintu 

laiku 

L. Undraitienė 

1–3 d. 5a klasės individualūs 3-ų pokalbiai 

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Kaip įveikti 

mokymosi sunkumus?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

anksto suderintu 

laiku 

A. Jocaitienė 

1–12 d. 4b klasės individualūs 3-ų pokalbiai  

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Mokymosi 

sėkmės ir sunkumai“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

anksto suderintu 

laiku 

J. Gavėnienė 

1–26 d. 4a klasės individualūs 3-ų pokalbiai  

(mokytojas-mokinys-tėvai) ,,Mūsų sėkmės 

ir nesėkmės. Kokios priežastys tai lemia?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

anksto suderintu 

laiku 

I. Naujokaitienė 

8, 9, 10 d. 6c klasės individualūs 3-ų pokalbiai 

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Kaip padėti 

patirti sėkmę?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) iš 

anksto suderintu 

laiku 

I. Kapilovienė 

24, 25,  

26 d. 

8c klasės individualūs 3-ų pokalbiai 

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Kaip įveikti 

mokymosi sunkumus?“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) arba  

telefonu, iš 

anksto suderintu 

laiku 

D. Juščienė 

iki 31 d. 3c klasės individualūs 3-ų pokalbiai 

(mokytojas-mokinys-tėvai) ,,Mokymosi 

sėkmės ir nesėkmės“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

L. Žukauskienė 



anksto suderintu 

laiku 

iki 31 d. 4c klasės individualūs 3-ų pokalbiai  

(mokytojas-mokinys-tėvai) „Mokymosi 

sėkmės ir sunkumai“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje), iš 

anksto suderintu 

laiku 

I. Mockaitienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

iki 26 d. Leidyklos ,,Šviesa“ EDUKO klasės 

pristatymas 

Nuotoliniu būdu 

(laikas 

derinamas) 

J. Tamošaitienė, 

O. Lažauninkienė, 

leidyklos ,,Šviesa“ 

regiono vadovas 

iki 30 d. „Gimtojo žodžio skambesys“ – virtuali 

knygų paroda, skirta lietuvių kalbos 

dienoms paminėti 

Progimnazijos 

interneto 

svetainėje ir 

Facebook 

socialiniame 

tinkle 

J. Savickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

 

Nacionalinės akcijos „Sąmoningumo didinimo mėnesis be patyčių 2021“ programa 1–8-ų klasių 

mokiniams 

 

Tikslas: didinti progimnazijos bendruomenės narių sąmoningumą, sprendžiant patyčių problemą. 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2 d. 

11.00 val. 

 (6a klasė), 

12.00 val.  

(7b klasė), 

13.00 val.  

(6c klasė), 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

6a, 6c ir 7b klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos 

pamokos su Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko 

rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 

vyresniuoju tyrėju (bendruomenės pareigūnu) 

Ramūnu Budriumi „Elektroninės patyčios ir 

kultūra elektroninėje erdvėje“ 

S. Lukšienė, 

R. Budrius, 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė, 

S. Janulaitienė 

 

8–12 d. 

Pagal 

informacinių 

technologijų 

pamokų 

tvarkaraštį, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

5–7-ų klasių mokiniams netradicinės IT 

pamokos „Elektroninės patyčios ir saugumas 

virtualioje erdvėje“ 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

9–23 d. 

Dailės pamokų 

metu, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams 

platformoje) 

Kūrybinis projektas 5–8-ų klasių mokiniams 

,,Draugystės sodas“ 

G. Sniečkuvienė 

iki 12 d. 

Pamokų, klasių 

valandėlių metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

1–8-ų klasių mokiniams integruotos 

mokomųjų dalykų pamokos, klasės 

valandėlės „Patyčios. Kurią pusę pasirinksi 

Tu“ 

 

Dalykų 

mokytojai, 

1–8-ų klasių 

vadovai 

iki 25 d. Nuotoliniu būdu 
Respublikinis mokinių koliažų konkursas 

„Kuriu draugystę“ 

Darbo grupė 

iki 31 d. 

Pagal 1–8-ų 

klasių 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimų 

„Baitukas“ ir 

„Jaunasis 

programuotojas“ 

tvarkaraščius 

Saugaus interneto užsiėmimai „Būk interneto 

genijus“, edukacinis žaidimas „Interlandas“ 

 

R. Norkienė 

 


