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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2022 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 

2 d. 4a klasės mokiniams integruotos lietuvių 

kalbos, dailės ir etikos pamokos „Skrynios 

lobiai“ Jurbarko krašto muziejuje 

8.50–12.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

R. Urbutienė, 

A. Taurazevičienė 

2 d. 4a klasės mokiniams netradicinė dorinio 

ugdymo pamoka „Ačiū Tau, Mama“ 

12.00 val., 

Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje 

R. Greičiūtė, 

R. Urbutienė 

3 d. 3a klasės mokiniams integruotos 

matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 

,,Senieji verslai Jurbarke“ netradicinėse 

aplinkose (STEAM ugdymas) 

9.00 val., 

Jurbarko turizmo ir 

verslo informacijos 

centras 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

3 d. 4a klasės mokiniams integruotos 

matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio 

pažinimo pamokos „Mažojo princo 

mieganti rožė“ Jurbarko kūrybinėse 

dirbtuvėlėse (pagal kultūros pasą) 

9.50–13.00 val., 

Jurbarko kūrybinėse 

dirbtuvėlėse 

R. Urbutienė, 

A. Taurazevičienė 

3 d. 1d klasės mokiniams integruotos dailės ir 

technologijų pamokos su molio keramika 

(pagal kultūros pasą) 

11.05–12.35 val., 

129 kabinete 

U. Vylimaitytė 

5 d. 1d klasės mokiniams integruotos pasaulio 

pažinimo ir šokio pamokos netradicinėje 

erdvėje Šakių cirke (pagal kultūros pasą) 

9.40–12.00 val., 

Šakių kultūros 

centre 

U. Vylimaitytė 

 

5 d. 2c ir 2d klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo, fizinio ugdymo ir šokio 

pamokos netradicinėje aplinkoje, 

edukacinė išvyka į Panemunės pilį „Pilies 

lobio paieška“ (pagal kultūros pasą) 

8.30–12.45 val., 

Panemunės pilyje, 

Jurbarko r. 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė, 

E. Šauklienė 

9 d. 2c ir 2d klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, 

matematikos, šokio ir fizinio ugdymo 

pamokos „Pažink savo miestą“, edukacija 

8.00–12.45 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

J. Masaitytė, 

A. Kriščiokaitienė, 

E. Šauklienė 



„Viduramžiai prie Nemuno“ Jurbarko 

krašto muziejuje 

9–13 d. 5b, 6a, 7c klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 

„Menas mokytis nepavargstant – 

mnemotechnika“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokų 

metu, 

307 kabinete 

D. Malskytė, 

V. Beinarienė 

11 d.  2d klasės mokiniams integruota tikybos ir 

matematikos pamoka „Dvylika“ 

10.00 val., 

Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje 

R. Greičiūtė, 

A. Kriščiokaitienė 

12 d. 3b klasės mokiniams edukacinės-

integruotos fizinio ugdymo ir dailės 

pamokos „Rašto pažinimo keliais“ 

Jurbarko krašto muziejuje 

11.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

R. Šulinskienė, 

S. Lukšienė 

13 d. 6d klasės mokiniams integruotos 

geografijos, dailės bei gamtos ir žmogaus 

pamokos ,,Aš ne molis!“ 

11.00–13.30 val., 

Jurbarko kūrybinėse 

dirbtuvėlėse 

O. Unčiurienė, 

G. Sniečkuvienė 

17, 18 d. 5-ų klasių mokiniams integruotos 

žmogaus saugos pamokos ,,Pirmosios 

pagalbos teikimas susižeidus, nudegus, 

užspringus ir netekus sąmonės“ su  

visuomenės sveikatos specialistu 

Žmogaus saugos 

pamokų metu, 

302 ir 304 

kabinetuose 

V. Raževičiutė, 

R. Mineikienė 

19 d. 4a klasės mokiniams edukacinės-

integruotos fizinio ugdymo, lietuvių 

kalbos, matematikos ir dailės pamokos 

„Lietuvos regionai ir tarmės“ Jurbarko 

krašto muziejuje 

9.50 val.–13.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

R. Urbutienė, 

A. Taurazevičienė 

19 d.  3c klasės mokiniams integruota tikybos, 

dailės ir technologijų pamoka 

„Paslaptingoji rožė“ 

12.00 val., 

Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje 

R. Greičiūtė, 

Ž. Mekionienė 

19, 20, 

24 d. 

1-ų klasių mokiniams integruota fizinio 

ugdymo pamoka ,,Plokščiapėdystės 

prevencija – vaiko pėdučių sveikata“ su 

visuomenės sveikatos specialistu  

Fizinio ugdymo 

pamokų metu, 

sporto salėje 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

U. Vylimaitytė, 

R. Mineikienė 

27 d. Susitikimas su Jurbarko rajono, Kretingos 

rajono, Pagėgių savivaldybės socialiniais 

pedagogais „Gerosios įtraukiojo ugdymo 

praktikos ugdymo įstaigose. Įtraukiojo 

ugdymo link“ 

11.00 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

31 d. 6b klasės mokiniams integruota istorijos 

pamoka prie J. Žemaičio-Vytauto 

bunkerio 

12. 00 val., 

Šapališkės miške 

D. Juščienė 

gegužės 

mėn. 

1c klasės mokiniams pamokos kitose 

erdvėse – edukacinė pažintinė programa 

„Kulinarijos menas mieste smalsiems 

vaikams“ 

Edukacinių pramogų 

centrę Curiocity, 

Kaune 

I. Mockaitienė 



gegužės 

mėn. 

2c klasės mokiniams integruotos pasaulio 

pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 

netradicinėje aplinkoje (Vertimuose) 

10.00–12.30 val., 

Vertimų k., 

Jurbarko r. 

J. Masaitytė 

gegužės 

mėn. 

Progimnazijos dalyvavimas integruotame 

skaitmeninio mokymosi STEAM kūrimo 

ir SELFIE skaitmeninių mokyklų 

akademijų bendradarbiavimo aplinkos 

kūrimo projektuose 

Nuotoliniu būdu, 

duomenis 

pateikiant 

progimnazijai 

nurodytoje 

paskyroje 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė, 

darbo grupė 

 

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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

2–5 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

elektroniniame nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime (socialiniai 

mokslai, gamtos mokslai, skaitymas) 

9.00 val., 11.00 

val., 

210, 211, 215 

kabinetuose 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

vykdytojai 

9–13 d. Tyrimas ,,2-ų klasių mokinių gabių vaikų 

atranka taikant nuo kultūros 

nepriklausomą testą CFT-20R (Culture 

Fair Test, 2004)“ 

Klasių valandėlių 

metu, 

125, 127, 220, 321 

kabinetuose 

V. Beinarienė 

16–20 d. Tyrimas ,,1–8-ų klasių SUP mokinių 

psichologinė savijauta mokykloje klasių 

vadovų ir SUP mokinių tėvų požiūriu“ 

Pagal pateiktus 

klausimynus 

V. Beinarienė 

20 d. 8b klasės mokinių dalyvavimas ICCS 

(tarptautinio mokinių pilietinio ugdymo ir 

pilietiškumo) tyrime  

8.00 val., 

elektroniniu būdu, 

210, 211 

kabinetuose 

L. Undraitytė 

23–27 d J. Hollando profesijos pasirinkimo testas 

8-ų klasių mokiniams 

Klasių valandėlių 

metu, 

110, 302, 307 

kabinetuose  

V. Beinarienė 

23–27 d. Tyrimas 4-ose klasėse „Pasirengimas 

pereiti iš pradinio į pagrindinį mokymosi 

lygį“ 

Klasių valandėlių 

metu, 

225, 226, 128 

kabinetuose  

V. Beinarienė,  

S. Lukšienė 

gegužės 

mėn. 

Apklausa „Patyčių apraiškos 

progimnazijoje 5–8 klasių mokinių 

požiūriu“ 

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 

2, 4, 9, 

11, 16, 

18 d. 

Psichologinio atsparumo stiprinimo 

praktikumai „Mano supergalios“ Visos 

dienos mokyklos mokiniams 

15.00 val., 

107 kabinete 

(relaksacijos 

kabinete) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

E. Kėkštienė 

2–31 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, 

G. Jakubonienė, 

J. Tamošaitienė 

2–31 d. Dalyvavimas projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ veiklose 

(pagal suderintą grafiką) 

Progimnazijoje E. Juškaitienė, 

R. Norkienė, 

A. Žižienė, 

L. Žukauskienė, 

L. Undraitytė 

3 d. 1a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

edukacinių pramogų centrą Curiocity. 

Pažintinė programa „Dailės ir architektūros 

menas (pagal kultūros pasą) 

8.00 val., 

Edukacinių pramogų 

centre Curiocity, 

Kaune 

I. Naujokaitienė 

3 d.  Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas edukacinėje popietėje „Ką 

žinau apie bites?“ 

15.00 val., 

aktų salėje 

E. Kėkštienė, 

D. Baltrušaitienė, 

V. Kundrotienė 

4 d. 1b klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Panemunės pilį (pagal kultūros pasą) 

8.00 val., 

Panemunės pilyje, 

Jurbarko r. 

J. Gavėnienė, 

L. Norkaitienė 

4 d. 3a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Vilnių (LR Seimas, Pinigų muziejus) 

8.00 val., 

Vilniuje 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

5 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas sportinėje veikloje su dziudo 

treneriu V. Paukščiu 

13.00–14.00 val., 

lauko sporto 

aikštyne 

E. Kėkštienė, 

D. Baltrušaitienė, 

V. Kundrotienė 

5, 12, 19, 

26 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos mokymai ,,Tiltai“ 7c klasės 

mokiniams 

13.50 val., 

106 ir 311 

kabinetuose 

(dvi grupės) 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

6 d. 3d ir 4b klasių mokinių edukacinė išvyka 

į Kauną (Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus, Vytauto Didžiojo Karo 

muziejus) 

8.00–14.30 val., 

Kaune 

A. Pileckė, 

L. Undraitienė, 

R. Butkienė 

6 d. 3c klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Panemunės pilį (pagal kultūros pasą) 

8.15–12.45 val., 

Panemunės pilyje 

Ž. Mekionienė, 

R. Šukevičienė 

9–13 d. Psichologinio atsparumo ugdymo 

užsiėmimai 5-ų klasių mokiniams 

,,Pasitikėjimo savimi ugdymas“ 

Klasių valandėlių 

metu, 

215, 301, 216 

kabinetuose 

V. Beinarienė, 

5-ų klasių vadovai 



10 d. 7–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

mokymuose „Mokinių įgalinimas keisti 

mokyklos konfliktų sprendimų kultūrą 

naudojant mediaciją“ pagal projektą 

„Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ 

106 kabinete L. Undraitytė, 

S. Lukšienė, 

A. Petruškevičiūtė 

13 d. 4b klasės žiburėlis „Kino diena“ 13.00–15.00 val., 

225 kabinete 

L. Undraitienė 

13 d. 8b klasės žiburėlis ,,Kino vakaras“ 18.00–21.00 val., 

307 kabinete 

D. Malskytė 

iki 16 d. Dalyvavimas tarptautiniame vaikų meno 

projekte „Mamos veidrodėlis“ 

Nuotoliniu būdu, 

darbai bus siunčiami 

nurodytu adresu 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė 

20 d. 8c klasės mokinių edukacinė-pramoginė 

išvyka į Druskininkų vandens parką 

8.00 val., 

Druskininkuose 

M. Šiugždienė,  

R. Šukevičienė 

20 d. 2a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Panemunės pilį (pagal kultūros pasą) 

10.00–13.00 val., 

Panemunės pilyje, 

Šilinės žvejo 

muziejuje 

A. Žižienė, 

R. Sabonaitienė 

20 d. 4c klasės edukacija ,,Ar esi saugus 

internete?“ 

11.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

L. Žukauskienė 

21 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2b 

klasės mokinių komandos dalyvavimas 

Lietuvos pradinių klasių šachmatų 

čempionato Lietuvos Respublikos 

Prezidento taurei laimėti finaliniame 

turnyre) 

10.00 val., 

Lietuvos 

Respublikos 

Prezidento rūmai 

A. Uznė, 

V. Jankūnas 

24 d. Dalyvavimas Jurbarko rajono 

informacinių technologijų 5–10 klasių 

olimpiadoje 

10.00 val., 

210, 211 

kabinetuose 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

26 d. 7–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

„Pabėgimo kambario“ sužaidybintoje 

priemonėje 

10.00 val., 

progimnazijoje 

L. Undraitytė, 

S. Lukšienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

27 d. 7a ir 7c klasių mokinių edukacinė-

pramoginė išvyka į Druskininkus 

8.00 val.,  

Druskininkuose 

V. Masaitienė, 

I. Kapilovienė 

27 d. Nepamokinė diena 1–4-ų klasių 

mokiniams. Respublikinė ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių 

šokių šventė ,,Šokių šventė 2022“  

10.00 val. 

progimnazijos aktų 

salėje 

L. Žukauskienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

gegužės 

mėn. 

4b klasės mokinių ekskursija į Klaipėdą Klaipėdoje L. Undraitienė 



gegužės 

mėn. 

5b klasės mokinių išvykstamoji edukacija 

(Kauno IX forto muziejus) 

Kauno IX forto 

muziejuje 

V. Aksionovas 

gegužės 

mėn. 

2b ir 3b klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame projekte „Say Hello to the 

World 

nuotoliniu būdu V. Šimaitienė, 

R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Butkienė, 

J. Stanikienė 

gegužės 

mėn. 

6b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto 

„Learning via Technology and Games“ 

veiklose 

Anglų kalbos 

pamokų metu, 

216 kabinete arba 

nuotoliniu būdu 

D. Petrauskaitė 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

2, 4, 9, 

11, 16, 

18, 23 d. 

5–8-ų klasių mokinių mažojo futbolo 

tarpklasinės varžybos 

14.45–16.20 val., 

sporto aikštyne, 

(futbolo manieže) 

V. Aksionovas 

6, 13, 20, 

27 d. 

4a, 4b, 4c klasių mokiniams fizinio 

ugdymo pamokos Šakių jaunimo kūrybos 

ir sporto centro baseine pagal projektą 

„Mokausi plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje“ (bendrai finansuojamas 

Sporto rėmimo fondo lėšomis) 

8.00–11.00 val., 

Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto 

centro baseine  

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė,  

J. Tamošaitienė  

10, 17, 

24 d. 

Tarpklasinės krepšinio varžybos 7–8-ų 

klasių mokiniams 

14.45–15.30 val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

 

 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

2–30 d. Mokinių tarybos dalyvavimas 

socialinėje akcijoje „Ženk 

nerūkęs“ 

nuotoliniu 

būdu  

Mokinių 

taryba 

K. Kalvelis, 

S. Lukšienė 

iki 3 d. Dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje 

„Mamos prijuostė“ bei 

tarptautinėje virtualioje 

mokinių, turinčių specialiųjų 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3, 4 klasių 

SUP mokiniai 

S. Lukšienė 



ugdymosi poreikių, kūrybinių 

darbų parodoje „Gražiausia 

mamos suknelė“ 

iki 9 d. Dalyvavimas respublikiniame 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių kūrybiniame 

projekte ,,Kuriu svajonę“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

SUP mokiniai V. Raževičiutė 

iki 11 d. Dalyvavimas rajoninėje 1–4-ų 

klasių mokinių fotografijų 

parodoje „Graži graži gimtine 

mano“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1a, 1b, 2a 2c 

klasės 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

A. Žižienė, 

J. Masaitytė 

13 d. Dalyvavimas Jurbarko rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

VIII klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiadoje 

9.00 val., 

nuotoliniu 

būdu 

(Zoom 

platformoje) 

8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė 

15 d. Dalyvavimas respublikiniame 

šokių konkurse-festivalyje 

„Pavasario fiesta“ 

10.00 val., 

Kaune 

3–6-ų klasių 

mokiniai 

(pagal atskirą 

sąrašą) 

E. Šauklienė, 

E. Bastienė 

iki 16 d. Dalyvavimas respublikinėje 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

įstaigų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

virtualioje darbų parodoje 

„Bitės darbininkės“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

3, 4 klasių 

SUP mokiniai 

S. Lukšienė 

iki 16 d. Dalyvavimas MRU vaikų 

konkurse „Lietuvos vaikų 

balsas“ 

Nuotoliniu 

būdu, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1–8-ų klasių 

mokinių 

atstovai 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

25 d. Dalyvavimas respublikinėje 

virtualioje specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų konferencijoje-

festivalyje „Saulės vaikai“ 

Nuotoliniu 

būdu 

SUP mokiniai V. Raževičiutė 

iki 25 d. Dalyvavimas respublikinėje / 

tarptautinėje bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių virtualioje 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

3b klasė R. Šulinskienė, 

S. Lukšienė 



socialinio piešinio parodoje 

„Vaikystė ir džiaugsmas“ 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

4, 11, 18, 

25 d.  

Savipagalbos klubas tėvams pagal projektą 

„Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ 

17.00 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

17 d. 1a klasės tėvų susirinkimas ,,Kaip pasikeitė 

vaikas per mokslo metus?“ 

17.30 val., 

319 kabinete 

I. Naujokaitienė 

23–27 d. Tėvų savaitės ir Padėkos dienos renginiai Veiklos pagal 

darbo grupės 

parengtą programą 

I. Naujokaitienė, 

darbo grupė, 

klasių vadovai 

26 d. 2a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Kaip 

užbaigėme mokslo metus?“ 

17.30 val., 

321 kabinete 

A. Žižienė  

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

11 d. 4b kl. mokinių literatūrinė popietė ,,Moki 

žodį – rasi lobį“ 

10.00 val., 

Jurbarko rajono 
savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

L. Undraitienė, 

J. Savickienė 

20 d. 3d klasės mokiniams rytmetis ,,Svečiuose 

pas Astridą Lindgren“ 

8,05 val. 

skaitykloje 

A. Pileckė, 

O. Lažauninkienė 

 

     

 


