
 

 

 

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrius 

 

Mokytojos Virginijos Pinaitienės 

2016 – 2017 m. m.  

veiklos ataskaita 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdytos veiklos ir pasiekimai 

1. Dalyvavimas projektuose 

(mokyklos, miesto, rajono, 

šalies, užsienio) 

Dalyvavimas ,,Malsenos„„ projekte ,,Košės diena„„(pagal 

spalio mėnesio renginių planą VI - 307). 

2. Dalyvavimas akcijose Dalyvavimas akcijose „Neužmirštuolė“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, ,,Darom 2017„„. 

3. Dalyvavimas parodose  

4. Atviros pamokos   

5. Autoriniai seminarai  

6. Skaityti pranešimai  

7. Straipsniai (spaudoje ir 

internetinėje erdvėje) 

Internetinėje mokyklos erdvėje: PUG, 1-4 kl. integruota 

pamoka ,,Myliu tėvynę„„. 

Praktinis saugaus eismo mokymas (išvyka į Girdžių gatves, 

viktorina „Būk saugus kelyje“). 

 

8. Darbas įvairiose grupėse 

(Mokyklos tarybos, 

metodinių grupių, 

renginių organizavimo, 

PUPP vykdyme ir 

vertinime, kitose darbo 

grupėse) 
  

 
Mokyklos tarybos narė, Girdžių skyriaus nemokamo maitinimo ir 

važinėjimo autobusu ataskaitų ruošimas ir pristatymas Jurbarko  

Naujamiesčio mokyklai. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

 

10.  Kvalifikacijos kėlimas 

(dalyvavimas seminaruose, 

webinaruose, paskaitose, 

konferencijose) 

 

11.  Dalyvavimas mokyklos, 

miesto, rajono, šalies ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, varžybose, 

konferencijose ir 

olimpiadose (jų 

nugalėtojai, prizininkai, 

laureatai) 

Dalyvavimas piešinių konkurse Jurbarko Vytauto Didžiojo 

mokykloje  ,,Velykos, Velykos„„ ,Austėja Čiulkinytė  2kl. – I vieta. 

(2017 m. vasario 28 d.įsakymu Nr. VI-70). 

Dalyvavimas Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 

organizuotoje konferencijoje ,,Aš – pasaulyje, pasaulis – 

manyje„„(2017 m. balandžio 4 d.įsakymu Nr. VI-129). 

 

12. Darbas su tėvais Tėvų susirinkimai. 

3 – jų pokalbiai (pasiekimų aptarimai su mokiniais ir mokinių tėvais 

2016 – 2017 mokslo metų eigoje). 

Rugsėjo 1 – osios šventė. 

Kalėdinis renginys. 

Ekskursija po panemunės pilis ir piliakalnius.( 2017 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. VI-171). 

13. Dalyvavimas (mokyklos, 

miesto, rajono, 

respublikiniuose) 

renginiuose 
  

Civilinės saugos pratybos. 

Kvadrato varžybos. 

Išvyka į gamtą, popietė „Rudenio kraitelė“. 

Dalyvavimas Girdžių bendruomenės Vasario 16-osios renginyje. 

Kovo 11-osios renginys „Mano Tėvynė – Lietuva“( 2017 m. 

vasario 28 d. įsakymu Nr. VI-70). 

Išvyka „Guru guru į Kaziuko mugę“( 2017 m. vasario 28 d. 

įsakymu Nr. VI-70). 

Praktinis saugaus eismo mokymas (išvyka į Girdžių gatves, 

viktorina „Būk saugus kelyje“)( 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 

VI-129). 

4 kl. mokinių Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė. 
(2017 m. gegužės 3 d.įsakymu Nr. VI-171). 

  

  
 

 



 

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrius 

 

Mokytojos Ofelijos Kimutienės 

 

2016 – 2017 m. m.  

veiklos ataskaita 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdytos veiklos ir pasiekimai 

1. Dalyvavimas projektuose 

(mokyklos, miesto, rajono, 

šalies, užsienio) 

Dalyvavimas ,,Malsenos„„ projekte ,,Košės diena„„(pagal 

spalio mėnesio renginių planą VI - 307). 

2. Dalyvavimas akcijose Dalyvavimas akcijose „Neužmirštuolė“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, ,,Darom 2017„„. 

3. Dalyvavimas parodose  

4. Atviros pamokos   

5. Autoriniai seminarai  

6. Skaityti pranešimai  

7. Straipsniai (spaudoje ir 

internetinėje erdvėje) 

Internetinėje mokyklos erdvėje: „Sudie, Pradine mokykla!” 

8. Darbas įvairiose grupėse 

(Mokyklos tarybos, 

metodinių grupių, 

renginių organizavimo, 

PUPP vykdyme ir 

vertinime, kitose darbo 

grupėse) 
  

Dalyvavimas darbo grupėje 2017 – 2018 mokslo metų 

ugdymo planui parengti. 

 

 



9. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

 

10.  Kvalifikacijos kėlimas 

(dalyvavimas seminaruose, 

webinaruose, paskaitose, 

konferencijose) 

 

11.  Dalyvavimas mokyklos, 

miesto, rajono, šalies ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, varžybose, 

konferencijose ir 

olimpiadose (jų 

nugalėtojai, prizininkai, 

laureatai) 

Dalyvavimas piešinių konkurse Jurbarko Vytauto Didžiojo 

mokykloje  ,,Velykos, Velykos„„ Rimgailė Ūsaitė, 4 kl.   - 

paskatinamoji vieta.( 2017 m. vasario 28 d.įsakymu Nr. VI-70). 

Dalyvavimas Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 

organizuotoje konferencijoje ,,Aš – pasaulyje, pasaulis – 

manyje„„.(2017 m. balandžio 4 d.įsakymu Nr. VI-129). 

12. Darbas su tėvais Tėvų susirinkimai. 

3 – jų pokalbiai (pasiekimų aptarimai su mokiniais ir mokinių tėvais 

2016 – 2017 mokslo metų eigoje). 

Rugsėjo 1 – osios šventė. 

Kalėdinis renginys. 

Ekskursija po panemunės pilis ir piliakalnius. ( 2017 m. gegužės 3 

d.įsakymu Nr. VI-171). 

4 kl. mokinių Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė. 
(2017 m. gegužės 3 d.įsakymu Nr. VI-171). 

13. Dalyvavimas (mokyklos, 

miesto, rajono, 

respublikiniuose) 

renginiuose 
  

Civilinės saugos pratybos. 

Kvadrato varžybos. 

Išvyka į gamtą, popietė „Rudenio kraitelė“. 

Dalyvavimas Girdžių bendruomenės Vasario 16-osios renginyje. 

Kovo 11-osios renginys „Mano Tėvynė – Lietuva“. “( 2017 m. 

vasario 28 d.įsakymu Nr. VI-70). 

Išvyka „Guru guru į Kaziuko mugę“. “( 2017 m. vasario 28 

d.įsakymu Nr. VI-70). 

Praktinis saugaus eismo mokymas (išvyka į Girdžių gatves, 

viktorina „Būk saugus kelyje“) 2017 m. balandžio 4 d.įsakymu Nr. 

VI-129). 

  

  
 


