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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 M.  

GEGUŽĖS 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 istorijos-anglų kalbos 

pamoka 8c klasės mokiniams „Pažink 

Erasmus+ projekto „Good N.E.W.S. 

I’m in EU“ partnerę-šalį Rumuniją“ 

12.55 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Tirlikienė, 

D. Juščienė 

4 d. Mokinių tarybos susirinkimas 

„Ugdymo proceso organizavimas 5–8 

klasių mokiniams nuo 2021-05-10“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

S. Lukšienė 

6 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Kaip sekasi įgyvendinti geros 

pamokos požymius“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

10–13 d. Integruotos žmogaus saugos pamokos 

5–8-ų klasių mokiniams su Tauragės 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Jurbarko priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos vyriausiuoju 

inspektoriumi V. Juozapaičiu „Būk 

saugus mokiny“  

Žmogaus saugos 

pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Raževičiutė, 

V. Juozapaitis 

10–31 d. Progimnazijos dalyvavimas SELFIE 

projekte (rodiklių rinkimas, pateikimas 

ir priemonių plano rengimas) 

Nuotoliniu būdu 

duomenis pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

11 d. Integruota lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka 6a klasės mokiniams „Jei 

būčiau personažas arba autorius“ 

(pagal kultūros pasą) 

11.00 val., 

nuotoliniu būdu 

V. Masaitienė 

11 d. Progimnazijos tarybos posėdis 

„Finansinė progimnazijos ataskaita už 

2020 m. 1,2 procentų GPM lėšų 

paskirstymas“ 

17.15 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Urbutienė, 

A. Uznė, 

D. Tutlienė 



13 d. Integruota rusų kalbos-technologijų 

pamoka 7a klasės mokiniams „Sveikas 

maistas“ 

10.45 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Majorovienė, 

A. Jocaitienė 

17 d. Integruotos žmogaus saugos pamokos 

8-ų klasių mokiniams su visuomenės 

sveikatos specialiste R. Mineikiene 

,,Pirmos pagalbos ABC“  

Žmogaus saugos 

pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje 

V. Raževičiutė, 

R. Mineikienė 

20 d. Metodinė valanda „Atnaujintos 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

metodinių grupių 

atstovai, 

A. Uznė, 

L. Undraitytė 

21 d. Komisijos susirinkimas „Mokymo lėšų 

paskirstymo ir panaudojimo 

skaitmeniniams mokymo(si) 

ištekliams, priemonėms, informacinių 

ir komunikacinių technologijų įrangai 

įsigyti ir mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijai tobulinti, 

aptarimas“ 

13.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

O. Lažauninkienė,  

J. Tamošaitienė 

24 d. Integruotos žmogaus saugos pamokos 

8-ų klasių mokiniams su Marijampolės 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Veiklos skyriaus 

vyresniuoju tyrėju (bendruomenės 

pareigūnu) R. Budriumi „Saugumas po 

pamokų, kelyje“  

Žmogaus saugos 

pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

S. Lukšienė, 

V. Raževičiutė, 

R. Budrius 

 

27 d. Paskaita 1–8-ų klasių vadovams 

„Nedrąsūs, nerimastingi, jautrūs 

vaikai: kaip juos suprasti ir jiems 

padėti“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Masaitienė, 

V. Beinarienė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

3, 5 d. 4-ų klasių mokinių dalyvavimas e-

NMPP (skaitymas ir matematika) 

9.00 val., 10.40 val., 

210, 211, 215 

kabinetuose 

L. Undraitytė, 

4-ų klasių 

mokytojos 

10, 11, 

13, 14 d. 

8-ų klasių mokinių dalyvavimas e-

NMPP (skaitymas ir matematika) 

9.00 val., 10.40 val., 

nuotoliniu būdu 

L. Undraitytė 

10–25 d. Mokytojų, dirbančių 1–4-ose klasėse, 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl 

geros pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

J. Tamošaitienė 



10–31 d. Pagalbos mokiniui specialistų ir 

bibliotekos darbuotojų veiklų 

stebėjimas 

Suderinus su 

pagalbos mokiniui 

specialistais bei 

bibliotekos darbo 

metu 

A. Uznė 

10–31 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų bei socialinių mokslų 

mokytojų pamokų stebėjimas 

„Susitarimų dėl geros pamokos 

požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

L. Undraitytė 

17–28 d. 7–8-ų klasių mokinių apklausa 

„Suasmeninto ugdymo(si) poveikis 

mokinių pasiekimams“ 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė 

24–28 d. Interviu-apklausa 4-ų klasių 

mokiniams „Mano emocinis 

pasirengimas pereiti į 5-ą klasę“ 

Klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3 d. 4b klasės mokiniams paskaita-

praktikumas ,,Savęs paieška emocijų 

kelyje“ (integruota su pasaulio 

pažinimo pamoka) 

11.00 val., 

216 kabinete 

J. Gavėnienė, 

V. Beinarienė 

3–7 d.  5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

viktorinoje „Noriu pažinti Europą“, 

skirtoje Europos dienai paminėti 

Istorijos pamokų 

metu, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams platformoje) 

D. Juščienė 

10–28 d.  Klasių valandėlės 1–4-ų klasių 

mokiniams „Minčių seklio nuotykiai: 

mokausi iš klaidų“ 

Klasių valandėlių 

metu 

 

V. Beinarienė 

10–28 d.  Klasių valandėlės 5–8-ų klasių 

mokiniams „Streso įveikimas: 

mąstymo klaidos“ 

Klasių valandėlių 

metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė 

17 d.  Tarptautinis 8c klasės mokinių  

partnerių susitikimas – Kahoot 

žaidimas pagal Erasmus+ projektą 

„Good N.E.W.S. I’m in EU“ 

12.55 val.,  

(Google Meet 

platformoje) 

R. Tirlikienė, 

D. Juščienė, 

L. Undraitytė 

21 d. Edukacija 4b klasės mokiniams 

„Senovinių stalo žaidimų dirbtuvės“ 

(pagal kultūros pasą) 

9.00 val., 

216 kabinete 

J. Gavėnienė 



gegužės 

mėn. 

2b ir 3c klasės mokiniams mokslinė-

pramoginė edukacija ,,Krentanti 

Žvaigždė“ 

Pasaulio pažinimo 

pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

L. Žukauskienė, 

R. Šulinskienė 

 

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, 6, 10, 

13, 17, 

20, 24, 

27, 31 d. 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo 

projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus 

vaikas“ veiklų 

įgyvendinimas (robotikos 

užsiėmimai) 

209 kabinete 3-ų klasių 

mokiniai 

L. Undraitytė, 

R. Norkienė 

3–31 d. Dalyvavimas 5–10-ų 

klasių mokinių 

respublikiniame 

integruotame lietuvių 

kalbos ir literatūros, dailės, 

informacinių technologijų 

konkurse „Laimės 

akimirkos“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

6a, 7c klasių 

mokiniai 

V. Masaitienė 

3–31 d.  Dalyvavimas tarptautinių 

eTwinning projektų „The 

Most Real Guide: 

SCIENCE“ ir „To Many 

More eTwinning Days“ 

veiklose 

Nuotoliniu būdu 7a, 7b ir 8b 

klasių mokiniai 

D. Petrauskaitė 

3–7 d. 1a, 2a, 2c klasių mokinių 

dalyvavimas VšĮ Kaimo 

verslo ir rinkų plėtros 

agentūros kartu su 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija 

organizuojamoje 

viktorinoje „Gerai daryk – 

maistą taupyk“ pagal 

„Vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų 

tikslinama  1a, 2a, 2c klasių 

mokiniai 

A. Žižienė, 

E. Juškaitienė, 

Ž. Mekionienė 



ugdymo įstaigose 

programą“ 

4 d. Dalyvavimas 

internetiniame seminare – 

žaidime apie patyčias, 

neapykantos kalbą ir 

smurtą mokykloje ir 

šeimoje „Tarp mūsų“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

 

Mokinių tarybos 

atstovės: 8c 

klasės mokinės 

R. Zobielaitė ir 

A. Frišmantaitė 

S. Lukšienė 

iki 5 d. Dalyvavimas KTU 

organizuojamame 

konkurse moksleiviams 

„Sukurk „Vaikų 

universiteto“ herojų!“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

Mokinių tarybos 

atstovas, 7a 

klasės mokinys 

K. Kalvelis 

S. Lukšienė 

iki 7 d. Dalyvavimas 

respublikinėje vaikų ir 

jaunimo virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje-

konkurse ,,Šokis manyje“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

3c klasės 

mokiniai 

L. Žukauskienė 

10–14 d. 2b ir 3c klasių mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame piešinių 

konkurse „Lietuvos vaikų 

balsas“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

2b ir 3c klasių 

mokiniai 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 

iki 12 d. 2b ir 3c klasių mokinių 

dalyvavimas 

respublikiniame 

kūrybiniame-

edukaciniame fotografijų 

projekte „Gamtos abėcėlė“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

2b ir 3c klasių 

mokiniai 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė, 

S. Lukšienė 

13 d. 6a ir 6c klasių mokinių 

dalyvavimas Vaiku linijos 

nuotolinėje pamokoje apie 

elektronines patyčias 

(integruota su 

technologijų, gamtos ir 

žmogaus pamokomis) 

10.35 val., 

nuotoliniu būdu 

6a, 6c klasių 

mokiniai 

S. Lukšienė, 

I. Kapilovienė, 

V. Štulas, 

A. Jocaitienė 

14 d. 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų VIII klasių 

mokinių anglų kalbos 

olimpiadoje 

10.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Zoom 

platformoje) 

8-ų klasių 

mokiniai 

R. Tirlikienė 

D. Petrauskaitė  

iki 14 d. Dalyvavimas 

respublikiniame 1–6 klasių 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

5–6-ų klasių 

Mokinių tarybos 

atstovai 

S. Lukšienė 



mokinių piešinių konkurse 

„Mano šeimos portretas“ 

siunčiami 

nurodytu adresu 

14, 21 d. Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo 

projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus 

vaikas“ veiklų 

įgyvendinimas (stalo 

futbolo turnyrai) 

214 kabinete 1–4-ų klasių 

mokiniai 

L. Undraitytė, 

E. Juškaitienė 

18 d. 4-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų IV klasių 

mokinių matematikos 

olimpiadoje 

11.00 val. 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje, 

(pasikeitus 

karantino 

sąlygoms –

nuotoliniu būdu) 

4-ų klasių 

mokiniai 

J. Tamošaitienė, 

4-ų klasių 

mokytojos 

19 d. 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų VIII–IX (I 

gimnazijos) klasių mokinių 

užsienio kalbos (anglų) 

meninio vertimo konkurse 

9.00 val., 

nuotoliniu būdu 

8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

A. Ribinskaitė 

iki 21 d. Respublikinis eilėraščių 

konkursas „Ginti, saugoti, 

mylėti“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

1–8-ų klasių 

mokiniai 

S. Lukšienė, 

J. Tamošaitienė, 

Z. Tytmonienė, 

R. Budrius 

22, 23, 

26 d. 

Mokinių tarybos atstovų 

dalyvavimas Europos 

jaunimo savaitės 

renginiuose 

Nuotoliniu būdu Mokinių tarybos 

atstovė, 8c 

klasės mokinė 

R. Zobielaitė 

S. Lukšienė 

iki 24 d. Dalyvavimas 

respublikinėje specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turinčių mokinių kūrybinių 

darbų parodoje ,,Mano 

raidės sportuoja“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

siunčiami 

nurodytu adresu 

2–3-ų klasių 

SUP mokiniai 

S. Lukšienė 

iki 25 d. Dalyvavimas 

respublikinėje specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turinčių mokinių kūrybinių 

darbų parodoje ,,Mano 

svajonė“ bei tarptautinio 

projekto „Keturi metų 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

5–6-ų klasių 

SUP mokiniai 

S. Lukšienė 



laikai“ virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje  

26–28 d. Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių šokių šventėje 

,,Šokių šventė 2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, šokių 

įrašai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

3c klasės 

mokiniai 

D. Jaramavičienė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Žukauskienė 

gegužės 

mėn. 

Dalyvavimas Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos švietimo 

būklės apžvalgos viršelio 

iliustracijos konkurse 

„Lietuva. Švietimas šalyje 

ir regionuose 2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

Mokinių tarybos 

atstovės: 5b 

klasės mokinė 

U. Virvilaitė, 6b 

klasės mokinė  

V. Česnakaitė 

S. Lukšienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

3–31 d. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, tarpinių mokymosi pasiekimų 

aptarimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais 

Nuotoliniu būdu, 

suderintu su 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais) laiku 

V. Raževičiutė 

4 d. 5a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Signalinio pusmečio rezultatų ir tolimesnio 

ugdymo proceso organizavimo aptarimas“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

A. Jocaitienė 

4 d. 6a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Signalinio pusmečio rezultatų ir tolimesnio 

ugdymo proceso organizavimo aptarimas“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

V. Masaitienė 

4 d. 6b klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Ugdymo proceso organizavimas“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

4 d. 7a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Signalinio pusmečio rezultatų ir tolimesnio 

ugdymo proceso organizavimo aptarimas“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

V. Majorovienė 

7 d. 6c klasės mokinių tėvų susirinkimas „Vaiko 

atsakomybės“ 

17.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

I. Kapilovienė 



Teams 

platformoje) 

7 d. 7b klasės mokinių tėvų susirinkimas 17.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

D. Malskytė 

10–24 d. 1c klasės „Trijų pokalbiai“ (mokytoja-

mokiniai-tėvai) 

Sutartu su tėvais 

laiku, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams 

platformoje) arba 

telefonu 

J. Masaitytė 

10–24 d. 4b klasės „Trijų pokalbiai“ (mokytoja-

mokiniai-tėvai) 

Sutartu su tėvais 

laiku, nuotoliniu 

būdu (Microsoft 

Teams 

platformoje) 

J. Gavėnienė 

17–21 d. Tėvų savaitė 1–8-ų klasių mokinių tėvams 

(kitiems atstovams pagal įstatymą) (pagal 

atskirą planą (priedas Nr. 1) 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) bei 

naudojant 

„#WALK15“ 

programėlę 

E. Juškaitienė, 

darbo grupė 

26 d. 3a klasės mokinių tėvų susirinkimas 18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

R. Urbutienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

5–14 d. Spaudinių paroda, skirta ,,Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai“ paminėti 

9.00 val., 

aktų salėje 

J. Savickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

 

Tėvų savaitės organizavimo programa priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–8-ų klasių mokinių 

tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) 

2021-05-17–2021-05-21 

 

Tikslas: taikant įvairesnes formas įtraukti tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą) į progimnazijos 

bendruomenės veiklą – problemų sprendimą, sveikos gyvensenos stiprinimą, bendruomeniškumo 

ugdymą. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) sprendžiant įvairias 

ugdymo(si) problemas; 

2. Skatinti tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą) kartu su pedagogais ir mokiniais kurti ir įgyvendinti 

progimnazijos bendruomenės sveikatinimui skirtą renginį. 

3. Skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį, supažindinti mokinius su Jurbarko miesto, 

rajono ar kitų Lietuvos vietų parkais ir vaizdingais kraštovaizdžiais, istoriniais paminklais ir t. t. 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2021-05-17–2021-06-17 Pasirinktu laiku 

Išmanusis žygis „Koja kojon už 

sveiką mokyklą“, naudojant 

„#WALK15“ programėlę 

Darbo grupė,  

klasių vadovai  

2021-05-19 

17.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft 

Teams 

platformoje) 

Progimnazijos tarybos, 

progimnazijos vadovų, 

pedagoginių darbuotojų, klasių 

tėvų komitetų narių diskusija 

„Nuotolinio mokymosi iššūkiai 

ir galimybės“ 

R. Urbutienė, 

Progimnazijos 

taryba 

2021-05-24–2021-06-18 

11.00 val., 

I aukšto fojė, 

informaciniame 

stende 

Virtualus progimnazijos žygio 

„Koja kojon už sveiką mokyklą“ 

akimirkų apibendrinimas 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė 

2021-05-17–2021-06-18 

Nuolat, 

atnaujinant 

informaciją 

Tėvų savaitės 

metu 

Tėvų savaitės veiklų viešinimas 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos interneto 

svetainėje www.jnp.lt ir 

progimnazijos socialinio tinklo 

Facebook paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė 

 

http://www.jnp.lt/

