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1971 m. rugsėjo mėn. buvo pradėta statyti Jurbarko 2-oji vidurinė mokykla. Mokykla buvo
įkurta dar prieš užbaigiant naujo pastato apdailos darbus ir pradėjo veikti nuo 1972/1973 m.m.
pradžios. Iškilmingas mokyklos atidarymas įvyko
1972 m. lapkričio 18 d.
Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Jonas Martinaitis, pavaduotojomis: Dalia Stankevičienė,
Regina Pauliukaitienė, Felicija Kuprevičienė.
Mokytojų kolektyvą sudarė 53 mokytojai. Greta vokiečių kalbos mokymo buvo įvesta anglų
kalba.

1972 /1973 m.m. pabaigoje mokykloje mokėsi 1027 mokiniai. 1973 m. vasara išleista pirmoji
abiturientų laida - dvi vienuoliktos klasės, vadovaujamos mokytojų Rūtos Išganaitienės ir
Kazimiero Grigo.1973 m. baigė vidurinę mokyklą ir gavo vidurinio mokslo baigimo atestatus 36
mokiniai. Violeta Dosinaitė, I-os laidos abiturientė, mokyklą baigė aukso medaliu.

Nuo 1974 m. rugsėjo 1 d. įvestas sustiprintas matematikos mokymas.

1977 m. mokyklą baigė pirmoji sustiprintos matematikos mokymo klasė, 27 mokiniai - V
abiturientų laida.

1990 /1991 m. m. įvestas tikybos ir etikos mokymas.

1993 m. kovo mėn. Jurbarko rajono tarybos sprendimu mokykla pavadinta Naujamiesčio
vidurine mokykla

.

1993/1994 m. respublikoje vyko atestacija prioritetine tvarka: 8 mokyklos mokytojai apsigynė
mokytojo metodininko, 18 - vyresniojo mokytojo vardą.
Mokykla visa laiką dirbo dviem pamainomis, pamokos prasidėdavo 8 val, baigdavosi apie 20
val.

1995 m. pradėjus veikti Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai, dalis mokytojų ir mokinių
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perėjo į naująją mokyklą, o mūsų mokykla pradėjo dirbti viena pamaina.

1997 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungta suaugusiųjų 12 - oji klasė.

Nuo 2000 m. įvestas profilinis mokymas.
2002/2003 m.m. mokykloje dirba 65 pedagogai: mokytojų metodininkų -11, vyr. mokytojų - 34,
mokytojų - 3.
2002/2003 m.m. pradžioje mokykloje yra 28 klasių komplektai ir 3 suaugusiųjų klasės. Iš viso
mokosi 747 moksleiviai, tame skaičiuje 347 mergaitės, suaugusiųjų moksleivių - 74.

2003 prie mokyklos prijungtos "Nemunėlio" ir "Šaltinėlio" pradinės mokyklos.

2004 m. gegužės 7 d. mokykloje atidarytas Kraštotyros muziejus.

2005 m. gruodžio 4 d. mokykloje įamžintas buvusios mokinės, signatarės
B.Šiaulytės-Nedzinskienės atminimas. Mokykloje atidaryta jai skirta lenta.

2006 m. prie mokyklos prijungta Jaunimo mokykla. 2007-2008 m.m. veikė 9-10 jaunimo klasės.

2007/2008 metais mokykla buvo renovuota: pakeisti langai, apšiltintos pastatų sienos,
suremontuoti gamtos mokslų kabinetai. Darbai buvo finansuojami iš ES struktūrinių fondų,
valstybės biudžeto ir rajono savivaldybės lėšų.

Per 38 gyvavimo metus mokyklai vadovavo:
-

Jonas Martinaitis, 1972-1976
Vytautas Atkočaitis, 1976-1979
Juozas Karvauskas, 1979-1983
Laimutis Kažerskas, 1983-1996
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- Larisa Šiupienienė (l.e.d.p.), 1996-1997
- Rimgailė Gulbinienė, 1997-2005
- Alma Uznė, nuo 2005

Nuo 2012 rugsėjo 1 d. mokyklos pavadinimas pasikeitė, ji tapo Jurbarko Naujamiesčio
pagrindine mokykla.

Nuo 2016 rugsėjo 1 d., reorganizavus Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, kuri prijungta
prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, tapo Girdžių skyriumi. Jame mokosi 28
ugdytiniai ir mokiniai. Šiame skyriuje organizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis
ugdymas.

Moksleiviai aktyviai dalyvauja papildomame ugdyme, olimpiadose, konkursuose, sportinėse
varžybose. Taip pat organizuojamos tradicinės šventės, renginiai.
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