
   PATVIRTINTA 

Jurbarko Naujamiesčio  

progimnazijos direktoriaus 

2022 m. sausio 6 d. 

įsakymu Nr. VI-9 

 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. 

SAUSIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 
 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

3–31 d. Progimnazijos dalyvavimas SELFIE 

Skaitmeninių mokyklų akademijų 

bendradarbiavimo aplinkos kūrimo 

projekte 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis 

pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

3–31 d. Progimnazijos dalyvavimas integruotame 

skaitmeninio mokymosi STEAM kūrimo 

projekte 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis 

pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

6 d. Mokytojų padėjėjų pasitarimas dėl 

pagalbos teikimo mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

9.00 val., 

112 kabinete 

A. Uznė, 

V. Raževičiutė 

6 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

susirinkimas „Dėl bendrojo ugdymo 

mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos 

pildymo“ 

11.00 val.,  

215 kabinete 

R. Tirlikienė 

6 d. Progimnazijos tarybos ataskaitinis 

susirinkimas 

17.15 val., 

112 kabinete 

R. Urbutienė 

10–13 d. 5–8-ų klasių mokiniams netradicinės 

istorijos pamokos, skirtos Laisvės gynėjų 

dienai, Sausio 13-ajai paminėti 

pagal istorijos 

pamokų 

tvarkaraštį, 

progimnazijos 

muziejuje 

D. Juščienė 

13 d.  1–4-ų klasių mokiniams netradicinės 

muzikos pamokos ,,Šaukiu aš tautą“, 

skirtos Laisvės gynėjų dienai paminėti 

Pagal muzikos 

pamokų tvarkaraštį 

G. Jakubonienė 

13 d. Metodinių grupių pirmininkų pasitarimas 

„Veiklos planavimas 2022 metams“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

J. Tamošaitienė 



(Microsoft Teams 

platformoje) 

19 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis „2021 

m. metodinės grupės veiklos plano 

įgyvendinimo analizė ir 2022 m. veiklos 

plano rengimas“ 

14.45 val., 

108 kabinetas 

A. Tirlikas 

20 d. Klasių vadovų metodinės grupės posėdis 

„2022 m. klasių vadovų metodinės grupės 

veiklos plano rengimas“ 

14.00 val., 

308 kabinetas 

L. Undraitytė, 

V. Masaitienė, 

klasių vadovai 

20 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „2021 m. 

metodinės grupės veiklos plano 

įgyvendinimo analizė ir 2022 m. veiklos 

plano rengimas“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Straukas 

20 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „Veiklos 

planavimas 2022 metams“ 

15.00 val., 

106 kabinete 

L. Undraitytė 

25 d. Socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės posėdis „2021 m. metodinės grupės 

veiklos plano įgyvendinimo analizė ir 

2022 m. veiklos plano rengimas“ 

14.40 val., 

111 kabinete arba 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

O. Unčiurienė 

27 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės posėdis „2022 m. pradinių klasių 

mokytojų metodinės grupės veiklos plano 

rengimas“ 

14.00 val., 

320 kabinetas 

E. Juškaitienė 

J. Tamošaitienė 

27 d. Kalbų metodinės grupės mokytojų 

posėdis „2021 m. metodinės grupės 

veiklos plano įgyvendinimo analizė ir 

2022 m. veiklos plano rengimas“ 

14.40 val., 

110 kabinete 

V. Majorovienė 

27 d. Metodinė valanda „Kaip užtikrinti vaiko 

teises ugdymo įstaigoje dėl asmens 

duomenų apsaugos. Kibernetinė sauga“ 

14.45 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

L. Norkaitienė 

sausio 

mėn. 

Virtualus Erasmus+ partnerysčių 

bendradarbiavimo projekto „Diversity is 

A Fact Inclusion Is An Act“ koordinatorių 

tarptautinis susitikimas 

Su partneriais 

suderintu laiku, 

nuotoliniu būdu 

R. Šulinskienė, 

A. Ribinskaitė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

http://centras.krs.lt/


10–31 d. 1–4-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

J. Tamošaitienė 

10–31 d. Neformaliojo švietimo užsiėmimų 

stebėjimas 

Pagal neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

A. Uznė 

17–31 d. 5–8-ose klasėse dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas, priimtų 

tvarkų ir taisyklių laikymasis“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį, 

suderinus su 

mokytoju 

L. Undraitytė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

10–31 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 

11–28 d. Dalyvavimas projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ veiklose 

Progimnazijoje E. Juškaitienė, 

R. Norkienė, 

L. Undraitytė, 

A. Žižienė, 

L. Žukauskienė 

12, 19, 

26 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7a ir 7b 

klasių mokiniams 

12.55 val. (7b 

klasė), 

13.50 val. (7a 

klasė) 

311, 106 

kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

13 d. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėje 

iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ 

8.00–8.10 val., 

progimnazijoje 

D. Juščienė 

13 d.  5–8-ų klasių mokiniams „Muzikinė 

pertraukėlė“, skirta Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

11.30–12. 00 val., 

II aukšto fojė 

S. Janulaitienė,  

D. Juščienė 



17–21 d. 7–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

užsienio kalbos (rusų) olimpiados 

mokykliniame ture 

Užsienio kalbos 

(rusų) pamokų 

metu, 

klasių kabinetuose 

V. Majorovienė, 

J. Stanikienė 

24–28 d.  Paskaitos 7–8-ų klasių mokiniams 

,,Menas mokytis nepavargstant: kas 

padeda efektyviai įsiminti informaciją“ 

Klasių valandėlių 

metu,  

kabinetuose 

V. Beinarienė, 

7–8-ų klasių vadovai 

27 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

meninio skaitymo konkurso 

mokykliniame ture 

14.00 val.,  

308 kabinetas 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė,  

Dž. Čerauskienė 

sausio 

mėn. 

2b ir 3b klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame projekte „Say Hello to the 

World“ 

Nuotoliniu būdu O. Martinkevičienė,  

R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė 

sausio 

mėn. 

6b klasės mokinių dalyvavimas 

eTwinning projekto „Home is where the 

heart is“ veiklose 

Užsienio kalbos 

(anglų) pamokų 

metu ir Twinspace 

platformoje 

R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė 

sausio 

mėn. 

1a, 1b, 2a, 3a, 4a klasių mokinių 

dalyvavimas eTwinning projekto 

„Žaidimai su parašiutu“ veiklose 

Fizinio ugdymo, 

šokio pamokų, 

klasės valandėlių 

metu 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė 

A. Žižienė 

E. Juškaitienė  

R. Urbutienė 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

13 d. 1–8-ų klasių mokinių bėgimas, skirtas 

Sausio 13-osios didvyriams pagerbti 

10.35–11.05 val. 

(1–4-os klasės), 

11.30–12.00 val. 

(5–8-os klasės), 

progimnazijos 

stadione 

A. Tirlikas, 

V. Aksionovas, 

D. Baltrušaitienė 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujant

i klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

24–28 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

kompiuterinių piešinių 

konkurse „Piešinys = 

matematikos uždavinys“ bei 

mokinių darbų parodos 

organizavimas 

Informacinių 

technologijų 

pamokų metu, 

210, 211 

kabinetuose, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu, 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 



progimnazijos 

Facebook 

paskyroje, I 

aukšto fojė, 

informaciniame 

ekrane 

25 d. Dalyvavimas respublikiniame 

kūrybinių darbų projekte 

„Mes sveikiname Vilnių“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

126 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

3b klasė R. Šulinskienė 

sausio 

mėn.  

Dalyvavimas Jurbarko rajono 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ir pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų parodoje 

,,Lietuva“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

1a, 1b, 2a, 

3a, 4a, 4c 

klasės 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

A. Žižienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Urbutienė, 

L. Žukauskienė 

sausio 

mėn. 

5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas vertimų ir 

iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“ 

Užsienio kalbos 

(anglų, rusų) ir 

dailės pamokų 

metu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

V. Majorovienė, 

R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

J. Stanikienė, 

G. Sniečkuvienė 

sausio 

mėn. 

Dalyvavimas Vilniaus 

lopšelio-darželio „Vieversys“ 

tarptautinio ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo projekte 

„Lietuva pasakose, sakmėse, 

padavimuose“ 

Visos dienos 

mokyklos 

veiklos metu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

Visos dienos 

mokyklos 

mokiniai 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

sausio 

mėn. 

Dalyvavimas Lietuvos ir 

užsienio lituanistinių 

mokyklų tarptautiniame 

projekte „Kartu paskaitykime 

knygelę“ 

Visos dienos 

mokyklos 

veiklos metu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu adresu 

Visos dienos 

mokyklos 

mokiniai 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

5, 12, 19, 

26 d. 

Mokymai pagal tarptautinę ugdymo 

įgūdžių programą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

17. 30 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė 



12 d.  1a klasės tėvų susirinkimas ,,Kas lemia 

ugdymosi sėkmę?“  

17.30 val., 

319 kabinete  

I. Naujokaitienė 

15 d. 3a klasės mokinių ir mokinių tėvų 

pėsčiųjų žygis „Žvėrelių pėdsakais“ 

10.00 val., 

Vadžgirio miške 

E. Juškaitienė 

19 d. 4a klasės tėvų susirinkimas „Ugdymosi 

sėkmė ir sunkumai“ 

18.00 val., 

226 kabinete 

R. Urbutienė 

20 d. 1b klasės tėvų susirinkimas ,,Mokymosi 

sėkmės ir sunkumai“ 

17.30 val., 

322 kabinete 

J. Gavėnienė 

20 d. 4c klasės tėvų susirinkimas „Ko reikia, 

kad vaikui sektųsi mokykloje?“   

18.00 val., 

128 kabinete 

L. Žukauskienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

10–31 d. Naujų knygų paroda „Knygose atsiveria 

pasaulis“ 

progimnazijos 

bibliotekoje, 

Facebook paskyroje,  

I aukšto fojė, 

informaciniame 

ekrane 

J. Savickienė 

 


