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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius

Gruodžio Pasiruošimas konkursui ,,Tavo
(1-4 d.) žvilgsnis“ (ats. A. Kindurienė,
D. Šiurkutė ir kt.).



Dailyraščio konkursas, skirtas
Vilniui (ats. D. Ignotienė).

Paroda ,,Karpiniai užuolaidos“
(ats. V. Gailiūnienė).



Dalyvavimas konkurse ,,Leliumoj“
(ats. V. Gailiūnienė).



Dalyvavimas tarptautiniame konkurse
,,Kalėdų senelio kepurė“
(ats. V. Gailiūnienė).


IV klasių mokinių tapybos darbų
paroda I-o a. fojė ,,Palydint rudenį“
(ats. S. Pečiulienė).

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius
01 d. edukacinė pamoka ,,Radvilų
giminės nuopelnai Lietuvai“ Radvilų
rūmuose (dalyvauja III klasių mokiniai,
ats. R. Šilinskienė).



01 d. chemijos olimpiados I etapas
(ats. N. Daubaraitė, K. Žekonytė).


03 d. XXVIII Lietuvos mokinių
fizikos čempionatas (dalyvauja
savarankiškai užsiregistravę mokiniai, ats.
fizikos mokytojos).


2016-2017 m. m. Vilniaus miesto
mokyklų žaidynės pagal atsiunčiamą
atskirą grafiką (žaidynių
organizatorius - Viešoji įstaiga
,,Sveikas miestas“)
(ats. kūno kultūros mokytojai).


Vadovavimas LEU istorijos ir
geografijos specialybės IV kurso
studentų praktikai (visą gruodžio mėn. ,
ats. J. Šačkutė, R. Šilinskienė,
J. Varakauskienė, J. Sikorskienė).


VGTU klasės (4A1 ir 4A2) (gruodžio
mėn. trečiadieniais ir ketvirtadieniais)
atlieka laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (ats. A. Griškienė).


Vilniaus miesto gimnazistų XVI
sporto žaidynių merginų krepšinio
čempionatas (vyks pagal atskirą

Neformaliojo ugdymo
skyrius
01 d. neformaliojo ugdymo
būrelio teatro studijos
,,Alyvos“ spektaklis I-ų
klasių mokiniams ,,Škac,
mirtie, visados škac“
(ats. R. Kulytė Polini).


Kalėdos gimnazijoje.
Gimnazijos puošimas, salės
dekoravimas Kalėdinio
krepšinio turnyrui
(ats. A.Kleinaitė, S.Savickienė).


Parodos aktų salėje ir menų
koridoriuje
(ats. S. Pečiulienė,
V. Gailiūnienė)


I-ų klasių mokinių
adaptacijos tyrimas
(ats. M. Garnatkevičiūtė).

Administracijos veikla
02 d. matematikos ir
gamtamokslinio
raštingumo NEC
konkursas
(ats. A. Mikalauskienė).


Pamokų stebėsena

(visą mėnesį, V. Jasienė,
A. Mikalauskienė).


I-IV klasių mokinių ir jų
tėvų internetinė apklausa
(IQES online Lietuva
interneto platformoje)
(ats. D. Okunienė).

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



Vilniaus miesto gimnazistų XVI
sporto žaidynių vaikinų krepšinio
čempionatas (vyks pagal atskirą
grafiką, ats. A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė)


Gruodžio mėn. vykdomos II klasių
merginų 6x6 tarpklasinės tinklinio
varžybos (ats. V. Vasilevskienė).


Judrioji pertrauka asmeninės smiginio
varžytuvės ,,Taiklioji ranka“ (kasdien,
išskyrus trečiadienį po 4-ių pamokų II
sporto salėje, ats. L. Kavaliauskienė).

Gruodžio 05 d. integruota matematikos ir anglų
(5-11 d.) kalbos pamoka (ats. J. Miškinienė,
R. Mazūrienė).


II-III savaitę II klasių mokinių piešinių
paroda A. Puškino pasakų motyvais
(ats. A. Kindurienė).


06 d. 8.00 val. IV klasių mokinių
lietuvių kalbos ir literatūros
bandomasis egzaminas
(ats. D. Ignotienė, V. Jasienė).


I-II klasių mokinių ruošimas užsienio
kalbos ( rusų) olimpiados I turui
(filmuko scenarijus, komandos
sudarymas)
Pasiruošimas II-III klasių mokinių
užsienio kalbos (rusų) olimpiados I
turui ir suderinimas su Žvėryno
gimnazija (ats. L. Sosunova,
A. Kindurienė).



III-IV klasių moksleivių susitikimas
su specialiste iš anglų kalbos
akademijos. Studijos ir stipendijos

05 d. integruota matematikos ir anglų
kalbos pamoka (ats. R. Mazūrienė,
J. Miškinienė).


07 d. I-II klasių mokinių susitikimas
su LR teisėju (ats. J. Varakauskienė).


Gruodžio II-III savaitę TITAN
verslumo čempionatas (dalyvauja III-IV
klasių mokiniai, ats. I. Niuniavaitė).


09 d. edukacinė pamoka ,,Radvilų
giminės nuopelnai Lietuvai“ Radvilų
rūmuose (dalyvauja III klasių mokiniai,
ats. R. Šilinskienė).


VGTU klasės (3A1 ir 3A2) (gruodžio
mėn. II-IV savaitę) atlieka
laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (ats. O. Gaubienė)..


I klasių geografijos viktorina (ats. J.
Sikorskienė).


Draugiškos I-IV klasių merginų

06 d. pirmosios pagalbos
kursai
II-ių klasių
mokiniams

05 d. 2017 m. veiklos
plano rengimo darbo
grupės posėdis

( ats. J. Burzdikienė).


(ats. E. Grigaliūnas).

06 d. 18.00 val. 206 kab.
psichologo paskaita
mokinių tėvams ,,Ar mano
vaikas įsimylėjęs?“
(ats. Ž. Arlauskaitė).

07 d. Senato susitikimas su
gimnazijos direktoriumi
(ats. A. Kleinaitė).

08 d. Karjeros dienos II dalis
( ats. J. Burzdikienė,
V. Gailiūnienė).

08 d. ugdymo karjerai
užsiėmimai LMNŠC
(dalyvauja IIa klasės mokiniai,
ats. N. Zdanienė ).


Projektas ,,Mokyklos
interjeras“
(ats. S. Pečiulienė,
V. Gailiūnienė).


Projektas ,,Pasveikink“
(rankų darbo Kalėdinių
sveikinimo atvirukų kūrimas)


Lietuvių kalbos ir
literatūros bandomojo
egzamino organizavimas
ir vykdymas IV klasėse
(ats. V. Jasienė).


Tamo dienyno pildymo
stebėsena
(pagal poreikį,
administracija).


08 d. 17.00-20.00 val.
Tėvų diena:
susitikimai su gamtos
mokslų, matematikos,

JAV (ats. L. Gadžijeva)(perkeltas iš
lapkričio mėn. plano).


08 d. dalyvavimas projekte "Mokausi
iš kino". Skalvijos kino teatro filmo
peržiūra ir aptarimas

rinktinės tinklinio varžybos su
Vilniaus inžinerinio licėjaus I-IV
klasių merginų tinklinio rinktine

(ats. V. Gailiūnienė, S.
Pečiulienė).

(ats.V. Vasilevskienė).

informacinių
technologijų, kūno
kultūros mokytojais
(ats. administracija).

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

(ats. Z. Jackūnienė).


08 d. III klasių teatro grupės
mokinių išvyka į spektaklį - koncertą
,,Neišmoktos pamokos“ Menų
spaustuvėje (ats. R. Kulytė Polini).

IV klasių mokinių grafinio dizaino
darbų paroda ,,Zodiako ženklai“
(ats. S. Pečiulienė).


10 d. 10.00 val. Vilniaus
miesto Žirmūnų
bendruomenės Kalėdinis
krepšinio turnyras
(ats. E. Grigaliūnas,
kūno kultūros mokytojai).




I-IV klasių mokinių ir jų
tėvų IQES online
internetinės apklausos
rezultatų apibendrinimas

I-II klasių mokinių popieriaus
karpinių darbų paroda ,,Žiemos
motyvas“ (ats. S. Pečiulienė).

(ats. D. Okunienė).

Gruodžio 12-13 d. DSD II (vokiečių kalbos)
(12-18 d.) egzaminas žodžiu (ats. D. Šiurkutė).


12 - 13 d. III klasių mokinių anglų
kalbos olimpiados I turas, mokinių
atranka miesto olimpiadai (ats.
Virginija Stanevičienė, D. Kalinskienė).


12 d. lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada I-II kl. ir III - IV kl.
(ats. D.Ignotienė, N.Žiobienė).

13 d. išvyka su III kl. mokiniais į
Atviro rato spektaklį ,,Apie žmogų,
nužudžiusį gulbę“ (ats. L.
Laurinavičiūtė).

16 d. III klasių teatro grupės mokinių
išvyka į LNDT studijos pojūčių
spektaklį ,,Akmuo vanduo geluonis“

II klasių mokinių išvyka į Muitinės
muziejų (ats. M. Maniušis).

12 d. informacinių technologijų
olimpiados II etapas (ats. D. Bakšys,
V. Gaižienė).

15 d. biologijos olimpiados I etapas
(ats. D. Puodžiukienė, J. Bodrije).


Kalėdinių e-atvirukų paroda (ats. D.
Bakšys).

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


15 d. neformaliojo ugdymo
būrelio teatro studijos
„Alyvos“ spektaklis I-ų
klasių mokiniams ,,Angelai
man glosto plaukus
(ats. R. Kulytė Polini).

15d. ugdymo karjerai
užsiėmimai LMNŠC
(dalyvauja IIg klasės mokiniai,
ats. K. Žekonytė).

Kvalifikacinių renginių
apskaita
(ats. skyrių vedėjos).

14 d. 17.00-20.00 val.
Tėvų diena:
susitikimai su lietuvių
kalbos ir literatūros,
užsienio kalbų, menų,
technologijų, socialinių
mokslų mokytojais
(ats. administracija).


Gimnazijos įsivertinimo ir
pažangos anketos už 20152016 m.m. pildymas ir
pateikimas NMVA
(ats. D. Okunienė).

17 d. 2017 m. veiklos

(ats. R. Kulytė Polini).


plano rengimo darbo
grupės posėdis

17 d. ,,Cezario grupės“ spektaklis
,,Drąsi šalis“ Menų spaustuvėje

(ats. E. Grigaliūnas).

(dalyvauja III klasių teatro grupės
mokiniai, ats. R. Kulytė Polini).


17 d. išvyka į spektaklį ,,Meistras ir
Margarita“ pagal M. Bulgakovo
romaną (dalyvauja IV klasių mokiniai,
ats. A. Kindurienė).



II klasių mokinių popieriaus karpinių
darbų paroda ,,Žiemos motyvas“
(ats. S. Savickienė).



III klasių mokinių Kalėdinė
instaliacija (ats. S. Savickienė).


III-IV savaitė IV klasių mokinių
lietuvių kalbos ir literatūros
bandomojo egzamino darbų
vertinimas ir rezultatų analizė
(ats. lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojai).

Gruodžio 20 d. vokiečių kalbos olimpiados I
(19-25 d.) turas, mokinių atranka miesto
olimpiadai (ats. D. Šiurkutė).


21 d. išvyka su IV kl. mokiniais į
Menų spaustuvės spektaklį ,,Ribos“
(ats. J. Leleivienė, A.Giedraitis).
19-23 d. šventinės Kalėdinės užsienio
kalbų pamokos (ats. užsienio kalbų
mokytojos).

20 d. matematikos olimpiados I etapas
(ats. R. Minkevičienė).


21 d. fizikos olimpiados I etapas
(ats. A. Griškienė, O. Gaubienė).

Kalėdinių renginių savaitė.
Kalėdinis miestelis, kalėdinė
mugė, dirbtuvės, paštas,
protmūšis, akcija ,,Draugasangelas“
(ats.A.Kleinaitė, Senatas).

23 d. tradicinis kalėdinis
miuziklas ,,ROCK‘o amžius“
VŽG bendruomenei (teatro
studija ,,Alyvos“, III kl.
mokiniai, ats. R.Kulytė
Polini).

Lapkričio mėnesio pamokų
lankomumo peržiūra (ats.VGK)

20 d. atestacinės
komisijos posėdis
(ats. E. Grigaliūnas).


III-IV klasių mokinių
prašymų dėl leidimo
koreguoti individualius
ugdymo planus peržiūra
ir įsakymo projekto
ruošimas
(ats. D. Okunienė).

23 d. mokytojų
penkiaminutė
(ats. E. Grigaliūnas).

Sausio mėnesio darbo

plano rengimas
(ats. D. Okunienė).

Gruodžio
(26-31 d.)

28 d. direktoriaus
susitikimas su
mokytojais
(ats. E. Grigaliūnas).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

