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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės
I savaitė
(1-5 d.)

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius
02 d. kalbų Kengūros konkursas

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius
01 d. paskaita ,,Valgymo sutrikimai“

(ats. L. Gadžijeva, D. Kalinskienė).


(lektorė buvusi mokinė Kamilė Plėšnytė,
ats. N. Daubaraitė).


Pasiruošimas Vilniaus m. dainos
konkursui anglų kalba ,,Values in
Songs“ (visą kovo mėn.,
ats. J. Miškinienė, V. Mikšienė).


Ruošimasis tarpmokykliniam
(licėjus, jėzuitų gimnazija,
Žirmūnų gimnazija) debatų
vokiečių kalba konkursui
(visą kovo mėn., ats. D. Šiurkutė).

Pasirengimas vokiškos dainos
konkursui, kuris vyks balandžio mėn.
(visą kovo mėn., ats. D. Šiurkutė).


04 d. dalyvavimas Oxford
University Press konferencijoje
,,21 st Century Skills in the
Classroom“ (dalyvauja
V. Stanevičienė, J. Zaurienė).


Parodos, skirtos gimnazijos 50mečiui žymėti ir gimnazijos erdvių
puošimo organizavimas (visą mėn.,
ats. S. Savickienė).


Tapybos darbų paroda ,,Lietuvos
laisvės kelias“ (ats. S. Pečiulienė).

01 d. III klasių mokinių išvyka į LR
Apeliacinį Teismą. Susitikimas su
teisėju (ats. J. Varakauskienė).


Neformaliojo ugdymo
skyrius
01d. Senato susirinkimas
(ats. A. Kleinaitė).


02 d. karjeros paskaita ,,IT
studijų programos“ (lektorius
Tomas Mužas, ats. V.
Gaižienė).


01 d. Vilniaus miesto geografijos
olimpiada (ats. I. Niuniavaitė,

02 d. paskaita „ Sportas ir
psichologija“ (lektorius

J. Sikorskienė).

V.Gafurovas , ats. A .Kleinaitė).

(ats. D. Puodžiukienė).

Pasirengimas gimnazijos
jubiliejui. Darbas grupėse


Ekskursija į VU Santariškių klinikas

02 d. XVIII tarptautinio matematikos
konkurso ,,Euklidas“ II etapas
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje
(ats. O. Gurevičiūtė).



Vilniaus miesto gimnazistų XVI
sporto žaidynių vaikinų tinklinio
varžybos (ats. A. Giedraitis).


Vilniaus miesto gimnazistų XVI
sporto žaidynių merginų tinklinio
varžybos (ats. V. Vasilevskienė).


Vilniaus miesto gimnazistų XVI
sporto žaidynių šachmatų varžybos
(ats. A. Giedraitis).



(ats. A. Kleinaitė).

Administracijos veikla
IV klasių mokinių ir
eksternų brandos egzaminų
pasirinkimai, jų registracija
MR ir KELTE.
(ats. D. Okunienė).


02 d. 18.00 val. 206 kab.
klasių tėvų komitetų
pirmininkų bendras
susirinkimas
(ats. E. Grigaliūnas)


03 d. kandidatų brandos
egzaminų pasirinkimų sąrašų
pateikimas Vilniaus miesto
savivaldybei
(ats. E. Grigaliūnas,
D. Okunienė).


IV klasių mokinių pasirinktų
lietuvių kalbos ir literatūros
temų suvedimas į sistemą
KELTAS (ats. D. Okunienė).


Rekomendacijų padėkos
raštams gauti rengimas
(ats. A. Mikalauskienė,
V. Jasienė)


Kovo mėn. vykdomos I klasių vaikinų
5x5 tarpklasinės krepšinio varžybos
(ats. J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė, ).


Kovo mėn. vykdomos II klasių
merginų tarpklasinės finalinės
tinklinio varžybos (ats.
V. Vasilevskienė, L. Kavaliauskienė).


Judrioji pertrauka su badmintono
rakete ir draugais (po 4-ių pamokų I
sporto salėje, ats. L. Kavaliauskienė).

II savaitė
(6-12 d.)

07 d. dalyvavimas Vilniaus miesto Kovo mėn. vykdomas II klasių mišrių
dailės mokytojų kūrybos parodoje
komandų ,,Žaibo“ tinklinio turnyras
,,Polėkis V“ (dalyvauja S. Pečiulienė) 5x5


07- 08 d. vaikų ir jaunimo teatrų
festivalis „Šimtakojis“ Vytauto
Didžiojo gimnazijoje (dalyvauja
teatro studija ,,Alyvos“, ats. R. Kulytė
Polini).


07 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą, ats.
skyriaus mokytojai)


09 d. vokiečių kalbos DSD I
egzaminas raštu (ats. D. Šiurkutė).


09 d. aktorius R. Lukšas I klasėms
skaito A. de sent Egziuperi ,,Mažojo
princo" ištraukas (ats. D. Rajunčienė).


(ats. A. Giedraitis, L. Kavaliauskienė).


Ekskursija į Kraujo tyrimų centrą
(ats. D. Puodžiukienė).


06 d. matematikos konkursas ,,Mini
Euklidas “ (ats. R. Minkevičienė).


07 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą, ats.
skyriaus mokytojai).


08 d. Id kl. mokinių išvyka į Kraujo
centą (ats. V. Baužienė).


09 d. merginų tinklinio finalinės
varžybos (ats. V. Vasilevskienė, J.
Jurčiuvienė).


09 d. dalyvaujame respublikinėje
09
d.
vaikinų
tinklinio
finalinės
kūrybinių ir tiriamųjų darbų
konferencijoje „Skaityti – tai sėdėti varžybos (ats. A. Giedraitis,
ant pasaulio stogo“ Vilniaus Simono L. Kavaliauskienė).

06 d. Senato susirinkimas
(ats. A. Kleinaitė).


08 d. apklausos apie patyčias
gimnazijoje duomenų
pateikimas gimnazijos
bendruomenei.

09 d. VGK susirinkimas.
Lankomumo vasario mėn.
apskaita, individualus darbas su
atskirais moksleiviais ir klasių
vadovais (ats. A. Kleinaitė).


10 d. Kovo 11-osios akcija
„Sveikinu Tave, Lietuva“
(ats. A. Kleinaitė ir Senatas).


8-10 d. tarpmokykliniai
moksleivių mainai su
Vilniaus licėjumi ( ats.
Senatas).

07 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą,
ats. A. Mikalauskienė,
V. Jasienė).


08 d. metodinės tarybos
posėdis
(ats. D. Puodžiukienė,
D. Okunienė).


Modulių ir pasirenkamųjų
dalykų programų pristatymas
II klasių mokiniams (pamokų
metu) (ats. A. Mikalauskienė,
V. Jasienė).

Daukanto gimnazijoje
(ats. D. Rajunčienė).


II klasių mokinių kūrybinių darbų
,,XXa. dailės kryptys" paroda



09 d. Respublikinė tiriamųjų darbų
konferencija „Karolinos“ viešbutyje
(ats. V. Baužienė ir N. Daubaraitė).


(ats. S. Savickienė).


10 d. respublikinis konkursas
,,Lietuvos istorijos žinovas“

10 d. dalyvavimas Nacionalinio
mokinių darbų konkurse „Lietuvos
kovų už laisvę ir netekčių istorija“
(ats. S. Pečiulienė).

II kl. mokinių darbų paroda
,,Minčių labirintai“ pagal
simbolizmo idėjas

(ats. istorijos mokytojai).

(ats. S. Pečiulienė).


Išvyka į Taikomosios dailės
muziejų (dalyvauja Ig ir Ia klasės, ats.
V. Gailiūnienė).

13-14 d. vokiečių kalbos DSD I
III
egzaminas žodžiu (ats. D. Šiurkutė).
savaitė

(13-19 d.)
13 d. dalyvavimas Vilniaus miesto
bendradarbiaujančių gimnazijų
technologijų ir dailės projekto
mokinių kūrybinių darbų parodoje
,,Lietuva- mano gimtinė"
(ats. S. Savickienė, S. Pečiulienė,
V. Gailiūnienė, E. Bortkevičius).


16 d. susitikimas su svečiu iš
Konstanz universiteto Julia Simon
(dalyvauja III-IV kl. moksleiviai, ats.
D. Šiurkutė).


16 d. aktorius R. Lukšas II
klasėms skaito B. Sruogos ,,Dievų

14 d. Pi šventė MIF-e. Vyksta Ia ir Ib
klasių mokiniai (ats. D. Žilaitienė, E.
Lučnikovienė).

16 d. tarptautinis matematikos
konkursas ,,Kengūra“
(ats. R. Minkevičienė).


Kovo mėn. III-IV savaitę
(antradieniais ir trečiadieniais) vyks
pamokos - paskaitos VU planetariume
(ats. A. Griškienė. O. Gaubienė).


4A1 ir 4A2 grupės atlieka fizikos
laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (ats. A. Griškienė).


Žemės dienos paminėjimas

13 d. Senato susirinkimas.

Pasirengimas atvirų durų
dienai (ats. A. Kleinaitė).

16 d. paskaita III kl.
moksleiviams “Grėsmės mūsų
saugumui šiuolaikinėje
visuomenėje“ ( lektorius
A.Survila, ats. A. Kleinaitė ).

16 d. studijų VU TSPMI
pristatymas. Dalyvauja alumnas
P. Gembickis
( ats. J. Burzdikienė).

15 d. atvirų durų diena
gimnazijoje:
I srautas – 15.00 val.
II srautas – 18.00 val.
(ats. administracija).

miško" ištraukas

(ats. J. Sikorskienė).

(ats. D. Rajunčienė).


I klasių mokinių kūrybinių darbų
,,Romantinis peizažas pagal XIXa.
dailės krypties raiškos būdą"
paroda (ats. S. Savickienė).


III klasių mokinių grafinio dizaino
darbų paroda ,,Baroko šriftas“
(ats. S. Pečiulienė).



Paroda ,,Apskritimai"
(ats. V. Gailiūnienė, E. Bortkevičius).


Suvenyrai jubiliejui, jubiliejinė
plytelė (ats. V. Gailiūnienė,
E. Bortkevičius).

21 - 22 d. lietuvių kalbos ir
IV
literatūros įskaita (ats. lietuvių
savaitė
(20-26 d.) kalbos mokytojai).


21 d. dalyvaujame Vilniaus miesto
9-12 klasių mokinių užsienio kalbų
festivalyje ,,Poezijos balsai“, kuris
vyks Vilniaus Simono Daukanto
gimnazijoje
(ats. A. Kindurienė, L. Sosunova).


23 d. III-IV klasių mokinių išvyka į
,,Atviro rato" spektaklį ,,Ribos"
(ats. D. Rajunčienė, L. Laurinavičiūtė).


24 -25 d. respublikinė vokiečių
kalbos olimpiada Klaipėdoje
(dalyvauja 4 moksleivės, ats. D.
Šiurkutė).


Respublikinis moksleivių

4A1 ir 4A2 grupės atlieka fizikos
laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (ats. A. Griškienė).


22 d. I-IV klasių geografijos olimpiada
gimnazijoje ,,Mano gaublys“
(ats. J. Sikorskienė).

20 d. Senato susirinkimas.
(ats. A.Kleinaitė).

23 d. paskaita III klasių

moksleiviams “Grėsmės
mūsų saugumui šiuolaikinėje
visuomenėje. Mobilizacija “
(lektorius mobilizacijos ir
pilietinio pasipriešinimo
departamento prie KAM
direktorius Marius Jotautas, ats.
A.Kleinaitė ).

24 d. gimnazijos jubiliejaus
savaitė. Vėliavos diena.
( ats. A. Kleinaitė).



25 d. gimnazijos jubiliejaus
savaitė. Šeimų diena
(ats. A. Kleinaitė, J. Bodrije).

20 -22 d. 9.00 val. lietuvių
kalbos ir literatūros įskaitos
organizavimas ir vykdymas
(ats. D. Okunienė, V. Jasienė).


23 d. mokytojų tarybos
posėdis
(ats. E. Grigaliūnas).


Valstybinių brandos
egzaminų vykdytojų sąrašų
sudarymas
(ats. D. Okunienė).

integruotas technologijų ir
literatūros konkursas „Kūrybos
paukštė – 2017“
(ats. V. Gailiūnienė).

V savaitė
(kovo 2731 d. )

30 d. gimnazijos jubiliejui skirtas
finalinis pasirodymas aktų salėje
(ats. R. Kulytė Polini,
N. Smilinskienė).


31d. IV klasių mokinių išvyka į
spektaklį „Madagaskaras“
(ats. J. Leleivienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

30 d. nelygybių sprendimo konkursas
II kl. mokiniams J. Basanavičiaus
gimnazijoje (ats. N. Zdanienė).

29 d. gimnazijos jubiliejaus
savaitė. Orkestro diena.
(ats.Kleinaitė, V.Skripkauskas,
S.Šernienė).

30 d. gimnazijos jubiliejaus
savaitė. Iškilmingas minėjimas.
(ats. administracija, R. Kulytė
Polini, N. Smilinskienė).

Balandžio mėnesio
gimnazijos darbo plano
rengimas
(ats. D. Okunienė).

Danutė Okunienė

