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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla 

I savaitė 

(2 -8 d.) 

02 d. Vilniaus miesto vaikų ir 

jaunimo teatrų festivalis 

VAIDENIS Vytauto Didžiojo 

gimnazijoje, teatro studija 

,,Alyvos“  pasirodo su spektakliu 

ANGELAI MAN GLOSTO 

PLAUKUS (ats. R. Kulytė Polini). 

  

03 d. Vilniaus miesto vaikų ir 

jaunimo teatrų festivalis  

VAIDENIS Vytauto Didžiojo 

gimnazijoje, teatro studija 

,,Alyvos“  pasirodo su spektakliu 

ŠKAC, MIRTIE, VISADOS 

ŠKAC (ats. R. Kulytė Polini). 

  

04 d. išvyka į Lietuvos  

nacionalinio dramos teatro 

spektaklį ,Katedra" (dalyvauja III-

IV klasių mokiniai, ats.  

L. Laurinavičiūtė,  J. Leleivienė). 

  

05 d.  Vilniaus Žirmūnų 

gimnazija,  teatro studija ,, 

Alyvos“ pasirodo su spektakliu 

ŠKAC, MIRTIE, VISADOS 

ŠKAC (ats. R. Kulytė Polini). 

  

06 d. teatrinių improvizacijų 

šventė „Melpomenė kviečia - 

2016“ Vilniaus Tuskulėnų  

gimnazijoje, Vilniaus Žirmūnų 

03 d. 14.00 val. Aukštagirio miške 

2015-2016 m.m. Vilniaus miesto 

mokyklų žaidynių merginų ir vaikinų 

orientavimosi sporto varžybos  
(ats. J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė, 

A. Giedraitis). 
  

05 d. informacinių technologijų 

bandomasis egzaminas  

(ats. V. Gaižienė). 

  

05-07 d. respublikinė geografijos 

olimpiada Ignalinoje 
(ats. J. Sikorskienė). 

  

05 d. 15.00 val. Vilniaus Salomėjos 

Nėries gimnazijos aikštelėje Vilniaus 

gimnazistų XV sporto žaidynių 

merginų futbolo čempionatas  

(ats. J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė). 

  

06 d. Vilniaus miesto istorijos olimpiada  

(ats. istorijos mokytojai). 

  

Gegužės mėnesį vykdomos III klasių 

vaikinų 5x5 tarpklasinės futbolo 

varžybos  (ats. A. Giedraitis). 

  

Gegužės mėnesį vykdomos II klasių 

merginų 6x6 tarpklasinės tinklinio 

varžybos (ats. L. Kavaliauskienė). 

  

Vilniaus gimnazistų XV sporto 

03 d. Senato posėdis 
(ats. A. Kleinaitė). 

  

05 d. Erasmus programos 

pristatymas II klasių 

gimnazistams ( ats. J. 

Burzdikienė) 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

PUPP vykdymo ir vertinimo 

komisijų sudarymas 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  

Individualus darbas su III-ių 

klasių mokiniais dėl 

individualių ugdymo planų 

keitimo 

(ats. D. Okunienė). 

  

04 d. lietuvių kalbos 

(gimtosios) PUPP vykdymas 

ir vertinimas  
(ats. E. Grigaliūnas,  

A. Mikalauskienė) 

  

05 d. metodinės tarybos 

posėdis  
(ats. D. Puodžiukienė,  

D. Okunienė). 

  

Būsimų III-ių klasių 

laikinųjų grupių sudarymas 
(ats. D. Okunienė). 

  

Birželio mėnesio  veiklos 

planavimas. 

  

Vadovėlių poreikių analizė 

(ats. skyrių vedėjos, R. 

Grubinova). 



gimnazijos  teatro studija 

,,Alyvos“  pasirodo su spektaklio 

ištrauka ŠKAC, MIRTIE, 

VISADOS ŠKAC (ats. R. Kulytė 

Polini). 

  

VDA parodos uždarymas ir 

mokinių kūrybinių darbų 

pristatymas (ats. V. Gailiūnienė, 

VDA IV kurso studentė K. Jancevič). 

  

Parodos menų korpuse: 

- III - IV kl. fotografijų paroda 

- I kl. kūrybinių darbų paroda 

,,Informacijos sklaida“  skirta 

Lietuvos Radijo 90 metų jubiliejui 
(ats. S. Pečiulienė).                            

 

žaidynių merginų ir vaikinų  

lengvosios atletikos atskirų rungčių ir 

estafetės varžybos (ats. kūno kultūros 

mokytojai). 

 

II savaitė 

(9-15 d.) 

 7-15 d. išvyka į Prancūzijos  

Saint-Malo miestą su I-III klasių 

Žirmūnų gimnazijos ir Vilniaus 

licėjaus mokiniais 
 (ats. M. Zarembienė). 

  

11 d. Vilniaus miesto angliškos 

dainos konkursas ,,Values in 

Songs“ (ats. A. Kleinaitė,  

J. Miškinienė, V. Mikšienė). 

  

11 d. DSD II diplomų teikimas 

Vokietijos ambasadoje  

(ats. D. Šiurkutė). 

  

Integruota anglų kalbos – 

matematikos pamoka 
(ats. V. Mikšienė, O. Gurevičiūtė). 

09 d. ,,Europos egzaminas“ (dalyvauja 

visi norintys mokiniai,  ats. istorijos 

mokytojai). 

  

Integruota matematikos – anglų 

kalbos pamoka  (ats. O. Gurevičiūtė). 

  

Matematinio raštingumo konkursas 
I-oms klasėms (ats. R. Mazūrienė). 

  

11 d. Lietuvos mokinių sporto 

žaidynių lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybos Alytuje  

(ats. A. Giedraitis). 

 

12 d. Senato posėdis 
(ats. A. Kleinaitė). 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

10 d. matematikos PUPP 

vykdymas ir vertinimas 
 (ats. E. Grigaliūnas,  

V. Jasienė) 

  

Pamokų krūvio planavimas 

2016 -2017 m.m.  
(ats. E. Grigaliūnas,  

D. Okunienė, skyrių vedėjos). 

  

14 d. 9.00 val.  stojančiųjų į 

I klases mokinių žinių ir 

gebėjimų patikrinimas 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  

14 d. užsienio kalbos (prancūzų 

ir vokiečių) valstybinis brandos 

egzaminas (centrai – Vilniaus 

Karoliniškių gimnazija ir 

Vilniaus inžinerijos licėjus). 

III savaitė 

(16-22 d.) 

16 - 20 d. Padėkos savaitė, skirta 

Tarptautinei etikos dienai paminėti 

16-17 d. IT dienos (ats. D. Bakšys). 

  

Vertingų daiktų žymėjimo 

akcija ( ats. J. Burzdikienė) 
Mokytojų penkiaminutė. 

  



(ats. Z. Jackūnienė). 

  

Parodos menų korpuse: 

I - II kl. mokinių gratažo technikos 

kompozicijos 
(ats. N. Kriščiūnienė). 

  

Rusų poezijos popietė II klasių 

mokiniams (ats. A. Kindurienė). 

  

Motyvacinės studijų dienos 

Vokietijos Greifsvaldo 

universitete. Vyksta Jonas ir Ignas 

Sidabrai  (ats. D. Šiurkutė). 

  

Integruota prancūzų kalbos ir IT 

pamoka I klasių mokiniams  

,,Rašyk kompiuteriu prancūziškai“ 
(ats. G. Valentukevičienė). 

18 d. pamoka – paskaita II klasių 

mokiniams VU planetariume   
(ats. O. Gaubienė). 

  

19 d. ,,Mini Euklido“ konkurso 

nugalėtojų apdovanojimo šventė 

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje  
(ats. R. Mazūrienė). 

  

19 d. edukacinė išvyka ,,Išgyvenimo 

drama 1984 m...“ Sovietų bunkeryje  

(dalyvauja  II klasių mokiniai, ats. J. 

Varakauskienė, M. Maniušis, R. 

Šilinskienė). 

  

19 d. 15.00 val. Kalnų parko stadione 

Lietuvos kūno kultūros ženklo 

programos testai: kūno kultūros 

ženklo 14-18 m. ,,Vis tobulėti“ 

normatyvai  (ats. A. Giedraitis). 

  

I klasių mokinių išvyka į Signatarų 

namus (ats. J. Šačkutė). 

  

II klasių mokinių išvyka į KGB 

Genocido aukų muziejų  (ats. J. 

Varakauskienė, M. Maniušis,  

R. Šilinskienė). 

  

Edukacinė ekskursija į Thermo Fisher 
(ats. D. Puodžiukienė). 

  

17 d.- Vilniaus kolegijos Menų 
ir Kūrybinių technologijų 
fakulteto studijų programų 
pristatymas  III- IV klasių 
gimnazistams ( ats. J. 

Burzdikienė, menų mokytojai) 

 

 

Pasiruošimas valstybiniams  

brandos egzaminams 
(ats. E. Grigaliūnas,  

V. Karčauskas). 

  

16-20 d. stojančiųjų į I 

klases mokinių 

patikrinamųjų darbų 

vertinimas (ats. D. Okunienė ,   

V. Jasienė, A. Mikalauskienė). 

  

21 d. užsienio kalbos (anglų) 

valstybinis brandos 

egzaminas  

(centras – Vilniaus 

Antakalnio ir Vilniaus 

Užupio gimnazijos). 

  

Žirmūnų gimnazija – 

užsienio kalbos (anglų) 

valstybinio brandos 

egzamino  centras (ats. E. 

Grigaliūnas, V. Karčauskas). 

  

III klasių mokinių prašymų 

dėl leidimo koreguoti 

individualius ugdymo planus 

analizė ir įsakymo rengimas 
(ats. D. Okunienė). 

 

IV savaitė 

(23-29d.) 

 

II kl. tapybos darbų paroda  menų 

korpuse ,,Nuotaika“  
(ats.  S. Pečiulienė). 

  

24 d. atvira integruota dailės - 

prancūzų kalbos  pamoka  

,,Pleneras" (ats.   M. Zarembienė,  

N. Kriščiūnienė). 

  

25 d. atvira biologijos, 

technologijų, anglų k. pamoka 

II klasių mokinių išvyka į Tuskulėnų 

rimties parko memorialinį kompleksą  
(ats. J. Varakauskienė, M. Maniušis,  

R. Šilinskienė).  

  

Edukacinė ekskursija į VU Gamtos 

fakultetą (ats. D. Puodžiukienė). 

26 d.  „Paskutinio skambučio“  

šventė 

(ats. A. Kleinaitė ir III-įų 

klasių vadovai). 

 

 

Mokytojų penkiaminutė 

  

Visą savaitę mokslo meto 

baigimo šventės teatre 

organizavimas 
(ats.  A. Kleinaitė). 

  
28 d. užsienio kalbos (rusų) 

valstybinis brandos egzaminas 

(centras – Vilniaus Salomėjos 

Neries gimnazija) 



 ,,Augalų internetas"  
(ats. J. Bodrije, V.Gailiūnienė,  

D. Kalinskienė). 

  

Technologijų- prancūzų kalbos 

projekto knygelės ,,Daiktų 

istorijos“ ir II klasių mokinių 

darbų pristatymas Prancūzų 

institute. Parodos atidarymas  
(ats. M. Zarembienė). 

  

Tarpmokykliniai debatai anglų 

kalba su licėjaus mokiniais. Tema: 

,,Per vėlu sustabdyti globalinį 

atšilimą“. Dalyviai I-II klasių 

mokiniai  (ats. M. Zarembienė). 

  

2016 m.  I-o pusmečio 

veiklos plano analizė, 

aptarimas 
(skyrių vedėjos, metodinių 

grupių pirmininkai). 

  

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais (ats. E. Grigaliūnas, 

skyrių vedėjos). 

 

V savaitė 

balandžio30 

– birželio 5) 

  03 d. 12.00 val. mokslo 

metų baigimo šventė Šokio 

teatre (ats. A. Kleinaitė). 

Mokytojų penkiaminutė 

  

Instruktažas lietuvių kalbos 

ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino 

vykdytojams 
(ats. D. Okunienė). 

 

           

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


