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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 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 

8 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Susitarimų dėl geros pamokos požymių 

įgyvendinimo aptarimas“ 

10.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

8 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

pasitarimas „Rekomendacijos rodikliams 

3.1.1 ir 3.2.2“ 

13.00 val., 

215 kabinete 

R. Tirlikienė 

10, 15, 

16, 22, 

23, 29, 

30 d. 

1–4-ų klasių mokiniams integruotos 

įvairių dalykų pamokos su VšĮ 

,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo 

centro“ lektoriais ,,Dėmesingumo 

įsisąmoninimo pradžiamokslis“ pagal 

Geros savijautos programą 

Pamokų, klasės 

valandėlių metu 

V. Beinarienė, 

1–4-ų klasių 

vadovai 

12 d. 3a klasės mokiniams netradicinės šokio, 

etikos, dailės ir technologijų pamokos 

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro 

baseine 

8.30 val., Šakių 

jaunimo kūrybos ir 

sporto centre 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

16–24 d. 8b klasės mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos ir literatūros, dailės pamokos 

„Mažasis princas – svečias planetoje“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, dailės 

pamokų metu, 

214 kabinete 

D. Malskytė, 

G. Sniečkuvienė 

17, 25 d. 1a, 1b klasių mokiniams netradicinės 

pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, 

fizinio ugdymo pamokos „Cirko meno 

užsiėmimai“ (pagal kultūros pasą) 

10.30 val., Šakių 

cirko mokykloje 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė 

17 d. 6a klasėje dirbančių mokytojų diskusija 

„Mokinių sėkmės ir sunkumai“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Jocaitienė 

18 d. 8a klasės mokiniams integruota 

geografijos ir matematikos pamoka 

12.55 val., 

207 kabinete 

E. Bastienė, 

O. Unčiurienė 



„Geografinė, matematinė kelionė per 

Europos šalis“ 

18 d. 7c klasėje dirbančių mokytojų diskusija 

„Mokinių sėkmės ir sunkumai“ 

14.00 val., 

112 kabinete 

I. Kapilovienė 

18 d. Mokytojų tarybos posėdis „Kolegialaus 

mokymosi skatinimas. Progimnazijos 

mokytojų patirtis“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė 

18 d. Metodinė valanda „Atnaujintos ugdymo 

programos“ 

16.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

I. Naujokaitienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Tirlikienė, 

L. Žukauskienė 

19 d. 5a, 5b, 7b, 8a, 8b klasių mokiniams 

netradicinės istorijos pamokos 

„Progimnazijos gimtadienis“ 

Istorijos pamokų 

metu 

D. Juščienė 

23 d. 8a klasėje dirbančių mokytojų diskusija 

„Mokinių sėkmės ir sunkumai“ 

14.40 val., 

207 kabinete 

V. Majorovienė 

24 d. 8b klasės mokiniams integruotos fizinio 

ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokos „Lėlių – segių rišimo edukacija“ 

(pagal kultūros pasą) 

10.45 val., 

Žemaitės g. 14-1A, 

Jurbarke 

A. Tirlikas, 

D. Malskytė 

25 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

posėdis „Susitarimų dėl geros pamokos 

požymių įgyvendinimo aptarimas“ 

14.40 val., 

108 kabinete 

V. Majorovienė 

25 d. Paskaita klasių vadovams „Mokinių 

aktyvumo, dėmesio sutrikimai: pagalbos 

galimybės“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

26 d. 8a klasės mokiniams integruotos muzikos, 

rusų kalbos, istorijos pamokos „Lėlių – 

segių rišimo edukacija“ (pagal kultūros 

pasą) 

9.50 val.,  

Žemaitės g. 14-1A, 

Jurbarke 

S. Janulaitienė, 

V. Majorovienė, 

D. Juščienė 

30 d. 8b klasėje dirbančių mokytojų diskusija 

„Mokinių sėkmės ir sunkumai“ 

14.00 val., 

214 kabinete 

D. Malskytė 

 

 

 

 

 



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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

10–30 d. 1–8-ų klasių mokinių, turinčių emocinių, 

elgesio sunkumų stebėsena pamokose 

Suderinus su 

mokytojais 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

15–19 d. 7a klasės mikroklimato tyrimas Klasės valandėlės 

metu 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

15–30 d. 
Pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas 

Suderinus su 

pagalbos mokiniui 

specialistais 

A. Uznė 

15–30 d. 
2–4-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

J. Tamošaitienė 

15–30 d. 
5–8-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

L. Undraitytė 

15–30 d. 
Progimnazijos vadovų, mokytojų, 

dirbančių 5–8-ose klasėse ir 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 

8 d. Respublikinis prevencinis renginys 

„Visos pasakos baigiasi laimingai“ 

Nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

10 d. 3c klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Tauragę „Archeologija įdomiai“ (pagal 

kultūros pasą) 

9.00 val., Tauragėje Ž. Mekionienė 

10, 17, 

24 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7b klasės 

mokiniams  

12.55 val., 

311, 106 kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

11, 18, 

25 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7a klasės 

mokiniams  

13.50 val., 

311, 106 kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

11–22 d. 1–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautinėje iniciatyvoje „Tolerancijos 

miestas“, skirtoje tolerancijos dienai 

paminėti 

Pagal atskirą planą 

(priedas Nr. 1) 

S. Lukšienė, 

darbo grupė, 

klasių vadovai 



15–19 d. Virtuali paroda „Progimnazijos 

gimtadienis“ 

8.00 val., 

I aukšto fojė, 

virtualiame stende 

D. Juščienė 

15–30 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 D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

V. Kundrotienė, 

J. Tamošaitienė 

18 d. 6a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Šiaulius 

8.00 val., Šiauliuose A. Jocaitienė 

26 d. 7a, 7c klasių mokinių edukacinė-

pramoginė išvyka į Kauną 

8.00 val., Kaune V. Masaitienė, 

I. Kapilovienė 

lapkričio 

mėn. 

Paskaita 3b klasės mokiniams „Mano 

teisės, pareigos ir atsakomybė“ 

Klasės valandėlės 

metu 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė, 

R. Budrius 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

10, 15, 

17, 22, 

24, 29 d. 

6-ų klasių mokinių tarpklasinės futbolo 

varžybos 

14.45 val., 

sporto salėje 

V. Aksionovas 

18, 25 d. 8-ų klasių mokinių tarpklasinės tinklinio 

varžybos 

14.45 val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

Iki 7 d. Dalyvavimas Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centro, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

organizuojamame 

fotografijos konkurse 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

tarybos 

atstovai 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

Iki 8 d. Dalyvavimas VšĮ „Europos 

žmogaus teisių fondo“ 

organizuojamame konkurse 

„Visi skirtingi – visi lygūs“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3b klasė ir 

Mokinių 

tarybos 

atstovai 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė 

Mokinių taryba 

 

10–12 d. Dalyvavimas 

respublikiniame mokinių 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

6-ų klasių 

mokiniai 

D. Juščienė 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 



filmų konkurse „Lietuvos 

istorinės asmenybės“ 

„Jaunasis 

programuotoja

s“ metu, 210, 

211 

kabinetuose, 

nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

 

10–30 d. Dalyvavimas tarptautiniame 

IT konkurse „Bebras 2021“ 

Informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

210, 211 

kabinetuose, 

nuotoliniu 

būdu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

10–30 d. Dalyvavimas 

respublikiniame konkurse 

„Olympis 2021, rudens 

sesija“ 

Pamokų metu 

arba nuotoliniu 

būdu 

2a, 2b, 3a, 3b, 

3c, 3d, 4a, 4b, 

4c ir 5–8-ų 

klasių 

mokiniai 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

Ž. Mekionienė, 

A. Pileckė, 

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė, 

D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

R. Tirlikienė, 

O. Unčiurienė, 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

10–30 d. Dalyvavimas eTwinning 

projekto „What is water?“ 

veiklose 

Pasaulio 

pažinimo, 

dailės ir 

technologijų 

pamokų metu 

1b klasė J. Gavėnienė 

10–30 d. Dalyvavimas eTwinning 

projekto „Home is where the 

heart is“ veiklose 

Anglų kalbos 

pamokų metu 

arba nuotoliniu 

būdu 

6b klasė D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė 

10–30 d. Dalyvavimas tarptautinio 

Erasmus+ projekto 

„Diversity is A Fact 

Inclusion is An Act“ 

Nuotoliniu 

būdu 

6b klasė R. Šulinskienė,  

A. Ribinskaitė,  

A. Tirlikas 



veiklose kartu su užsienio 

šalių partneriais 

10–30 d. Dalyvavimas projekto 

„Stipri bendruomenė – 

saugus vaikas“ veiklose 

Progimnazijoje 1–6-ų klasių 

mokiniai 

E. Juškaitienė, 

R. Norkienė, 

L. Undraitytė, 

A. Žižienė, 

L. Žukauskienė 

11–12 d. Dalyvavimas tarptautinėje 

vaikų draugystės 

iniciatyvoje „MATAU 

TAVE“ 

Progimnazijoje 2a, 3a ir 6b 

klasių 

mokiniai 

A. Žižienė, 

E. Juškaitienė, 

E. Šauklienė 

Iki 15 d. Dalyvavimas jaunimo 

fotoreportažų konkurse 

„Krištolinis objektyvas 

2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3b klasė ir 

Mokinių 

tarybos 

atstovai 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė 

Mokinių taryba 

 

15–30 d. 5–6-ų ir 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas kompiuterinių 

piešinių ir animacijų 

konkurse „Žiemos fantazija 

2021“ bei skaitmeniniame 

konkurse „Įjunk Kalėdas!“ 

Informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

210, 211 

kabinetuose, 

nuotoliniu 

būdu 

5–6-ų ir 8-ų 

klasių 

mokiniai 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

16 d. Dalyvavimas rajoninio 

anglų kalbos meninio 

vertimo konkurso 

mokykliniame ture 

Anglų kalbos 

pamokų metu 

8-ų klasių 

mokiniai 

A. Ribinskaitė, 

D. Petrauskaitė 

19 d. 2b klasės mokinių 

sveikinimai Pagėgių 

rinktinės Rociškių užkardos 

darbuotojams su Lietuvos 

kariuomenės diena 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

125 kabinete 

2b klasė O. Martinkevičienė 

Iki 22 d. Dalyvavimas 

respublikiniame nuotraukų 

,,Gražiausias miškas“ 

konkurse 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio JMB 

„Putpeliukai“ 

metu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio JMB 

„Putpeliukai“ 

nariai 

O. Martinkevičienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  



3, 10, 17, 

24 d. 

Pozityvios tėvystės principų diegimas 

šeimoje pagal tarptautinę programą 

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“, I dalis 

„Kaip kalbėti su vaikais, kad jie 

klausytų?“ 

17.30 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė 

11 d. 1c klasės mokinių tėvų susirinkimas 17.30 val., 

223 kabinete 

I. Mockaitienė 

15–24 d. Individualūs pokalbiai su 2d klasės 

mokinių tėvais 

Individualiai 

suderintu laiku su 

tėvais, 127 kabinete 

arba nuotoliniu būdu 

A. Krikščiokaitienė 

15–30 d. Individualūs pokalbiai su 2c, 3c, 4c 

klasių mokinių tėvais 

Individualiai 

suderintu laiku su 

tėvais, 128, 224 

kabinetuose arba 

nuotoliniu būdu 

J. Masaitytė, 

Ž. Mekionienė, 

L. Žukauskienė 

15–30 d. 4a klasės „Trijų pokalbiai“ (mokytoja-

mokinys-tėvai) 

Individualiai 

suderintu laiku su 

tėvais, 226 kabinete 

R. Urbutienė 

22–30 d. Individualūs pokalbiai su 4b klasės 

mokinių tėvais 

Individualiai 

suderintu laiku su 

tėvais, 225 kabinete  

L. Undraitienė 

25 d. 5a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Penktokų adaptacija“ 

17.30 val., 

112 kabinete 

R. Tirlikienė 

29 d. 8a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Paauglių pasitikėjimo savimi 

stiprinimas šeimoje“ 

17.30 val., 

108 kabinete 

V. Beinarienė,  

V. Majorovienė 

30 d. 7a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Sąmoningumas – savo poreikių 

stiprinimas“ 

17.30 val., 

308 kabinete 

V. Beinarienė,  

V. Masaitienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

16 d. 6d klasei netradicinė lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka „Šiaurės šalių 

literatūrinės savaitės rytiniai skaitiniai“ 

12.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

18 d. 4c klasei netradicinė lietuvių kalbos 

pamoka, galvosūkių rytmetis su  

R. Skučaite „Sukit, sukit galveles“ 

9.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

L. Žukauskienė, 

J. Savickienė 



Priedas Nr. 1 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

veiklos planas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 

 

Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos miestas“ tikslai:  
• išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio Tolerancija reikšmę;  

• aptarti su mokiniais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste / gyvenamojoje 

vietovėje matome, pastebime tolerancijos / netolerancijos pavyzdžius, situacijas; 

• surasti XX a. istorijos pavyzdžius (Lietuvos istorijos ir pasaulio istorijos), susijusius su netolerancija kitai 

tautai, religijai ar rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam 

bei kitokiam;  

• piešti piešinius, daryti koliažus (aplikacijas ir pan.), kurti maketus Tolerancijos miesto tema. Tolerancijos 

miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti kuriamas miestas, apie kurį svajojame, kuriame 

norėtume gyventi.  

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2021-11-16 

Pamokų metu Pokalbiai apie toleranciją 

(skirti bent 15 min. 

kiekvieno mokomojo 

dalyko pamokos ar klasės 

valandėlės pokalbiui šia 

tema) 

Mokytojai, 

klasių vadovai 

2021-11-11–22 
Dailės, technologijų 

pamokų metu 

5–8-ų klasių mokinių 

„Tolerancijos miesto“ 

kūrimas 

G. Sniečkuvienė, 

V. Štulas 

2021-11-11–22 

Dailės ir technologijų 

pamokų, klasių 

valandėlių metu 

1–4-ų klasių mokinių 

žibintų gamyba 

„Apšvieskime Tolerancijos 

miestą“ 

Pradinių klasių 

mokytojai 

2021-11-22 
Pirmo aukšto fojė „Tolerancijos miesto“ 

ekspozicija 

Darbo grupė 

 

 

 

 

 


