
   TVIRTINU 

   Direktorius  E.Grigaliūnas 

   2017-01-03 

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS SAUSIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų 

ir kūno kultūros ugdymo skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla  

 (2-8 d.) 04 - 05 d. 9.00-10.30 val. lietuvių 

kalbos - dorinio ugdymo, užsienio 

kalbų,  menų ir technologijų 

metodinių grupių susirinkimai. 

 

04 - 05 d. 9.00-10.30 val. 

matematikos, socialinių mokslų, 

gamtos mokslų ir informacinių 

technologijų, kūno kultūros metodinių 

grupių susirinkimai. 

  

04 d. seminaras VU ,,Mokinių 

pažangos stebėsena, vertinimas ir 

įsivertinimas“ (dalyvauja, A. Griškienė, 

O. Gaubienė, K. Žekonytė,  

N. Daubaraitė). 

  

Darbas su mokiniais atrinktais į 

Vilniaus miesto fizikos, chemijos, 

biologijos olimpiadas (ats. dalykų 

mokytojai). 

06 d. klasės vadovų 

susirinkimas (ats. A.Kleinaitė) 

02 d. 10.00 val. aktų salėje 

mokymai gimnazijos 

mokytojams 

,,Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas“ (darbas 

grupėse, ats. E. Grigaliūnas). 

  

05 d. 9.00 val. metodinės 

tarybos posėdis  

(ats. D. Puodžiukienė,  

D. Okunienė). 

  

06 d. 9.00 val. aktų salėje 

,,Geros mokyklos kriterijai“ 
(darbas grupėse, ats. E. 

Grigaliūnas). 

  

III-IV klasių mokinių 

prašymų dėl leidimo 

koreguoti individualius 

ugdymo planus peržiūra ir 

įsakymo projekto  

paruošimas 
(ats. D. Okunienė). 



 (9-15 d.) 10 d. Vilniaus miesto lotynų kalbos 

olimpiada (ats. D. Budvytienė). 

  

13 d. IV klasių mokinių išvyka į 

Vilniaus mažojo teatro spektaklį 

,,Madagaskaras“ 
(ats. L. Laurinavičiūtė). 

  

Užsienio kalbų pamokos, skirtos 

Sausio 13 d. paminėti (ats. visos 

užsienio kalbų mokytojos). 

  

Sausio mėn. II-III savaitė: 

technologijų paroda ,,Išklausyk 

istorijos“ Vilniaus dailės 

akademijoje (ats. V. Gailiūnienė). 

  

Keturių užsiėmimų ciklas (sausio 10, 

17, 24, 31 d.) pagal ,,Godopoco“ 

žaidimų metodiką, kuri lavina 

komunikacinius gebėjimus, ugdo 

emocinį intelektą ir socialinę 

kompetenciją. Veda Godopoco trenerė 

- stažuotoja Jorūnė Adinavičiūtė 

(dalyvauja III kl. teatro grupės 

mokiniai, ats. R. Kulytė Polini). 

  

Išvyka su III klasių mokiniais į Šv. 

Dvasios cerkvę (dalyvauja 14 

mokinių, ats. L. Sosunova). 

  

Sausio mėn. II-IV savaitę vyksta 

registracija į vertimų konkursą 

,,Tavo žvilgsnis“ bei kalbų 

konkursą ,,Kengūra“  

(ats. L. Gadžijeva). 

  

Sausio mėn. II-IV savaitę konkurso 

,,Tavo žvilgsnis“ dalyvių 

konsultavimas (ats. D. Kalinskienė). 

 

 

12 d. viktorina I klasių mokiniams 

,,Laisvės kelias“ (ats. R. Šilinskienė). 

  

13 d.  atvira integruota pilietiškumo 

pagrindų - anglų kalbos pamoka II f 

klasėje ,,Kviečiu į 1991m. sausio 

įvykių galeriją...“ Vilniaus m. 

mokytojams 
 (ats., R. Šilinskienė , S. Šernienė). 

  

13 d.  akcija ,,Atmintis gyva...“  

(ats. istorijos mokytojai). 

  

Sausio mėn. II-III savaitė:  II klasių 

moksleivių pasakojimai/rašiniai 

,,Sausio 13-oji tėvų ir senelių 

atsiminimuose“ (ats. J. Šačkutė). 

  

13 d. 50-osios Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiados II etapas  

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjuje  

(ats. D. Puodžiukienė, J. Bodrije). 

  

Sausio mėn. vykdomos III-IV klasių 

vaikinų 3x3 tarpklasinės krepšinio 

varžybos (gabių mokinių atranka į 

XVI sporto žaidynių čempionatą, ats. 

kūno kultūros mokytojai). 

  

Vilniaus gimnazistų XVI sporto 

žaidynių vaikinų krepšinio 

čempionatas (pagal atskirą grafiką, ats. 

A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė). 

  

2016 m. gruodžio - 2017 m. kovo 

mėnesiais 2001 m. ir jaunesnių 

vaikinų krepšinio varžybos  
(ats. J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė). 

 

10 d. Senato susirinkimas  

(ats. A.Kleinaitė). 

  

11d. VGTU lektorės  R. 

Albrektienės  paskaita I kl. 

,,Geriamas vanduo ir sveikata“ 

(ats. J.Burzdikienė). 

  

12 d. karjeros ugdymui skirtas 

užsiėmimas  LMNŠC 

(dalyvauja IIb klasės mokiniai, 

ats. J.Burzdikienė). 

  

12d. ir  26d. 4 val. paskaitų 

ciklas“Gyvenimo įgūdžiai“ 

lektorius L.Balsys 

(ats. J.Burzdikienė). 

  

13 d. Akcija "Atmintis gyva, 

nes liudija" (ats. A.Kleinaitė). 

 

 

 

Kvalifikacinių renginių 2016 

m. apskaita 
(ats. skyrių vedėjos). 

 



 (16-22d.) 

 

I klasių mokinių darbų paroda I-o 

aukšto foje ,,Istorinis miestas“  ir II 

klasių mokinių darbų paroda menų 

koridoriuje ,,Svajonė“ 
(ats. S. Savickienė).  

  

18 d. 11-12 klasių mokinių  

prancūzų kalbos olimpiados 

Vilniaus miesto etapas  
 (ats.  M. Zarembienė). 

  

20-22 d. Erasmus projekto 

partnerių susitikimas Vilniuje, 

projekto dokumentų rengimas 

(dalyvauja atstovai iš Vokietijos, 

Lenkijos, Italijos, ats. D. Šiurkutė). 

  

20 d. III klasių mokinių išvyka į 

Keistuolių teatro spektaklį ,,Edis 

Agregatas...“ (ats. L. Laurinavičiūtė). 

  

21 d. spektaklis - koncertas 

,,Neišmoktos pamokos“  Menų 

spaustuvėje (dalyvauja III kl. teatro 

grupės mokiniai, ats. R. Kulytė 

Polini). 

  

23 d. dalyvavimas Vilniaus miesto 

vokiečių kalbos olimpiadoje  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

VTDK lankymas, darbas su filmų 

kūrimo aparatūra, montažo ir garso 

galimybėmis (dalyvauja III kl. filmų 

kūrimo grupės mokiniai, ats. R. Kulytė 

Polini). 

Ruošimasis ekonomikos čempionatui 

,,TITAN“ (ats. I. Niuniavaitė). 

  

17 d. 15 val. 5-12 klasių mokinių 

šachmatų varžybos (Kaštonų g. 2,  

ats. A. Giedraitis). 

17d. Seniūnų tarybos ir Senato 

posėdis  (ats. A.Kleinaitė). 

  

18d. 10 d. Senato susitikimas 

su gimnazijos direktoriumi 

 (ats. A.Kleinaitė). 

  

19 d. neformaliojo ugdymo 

būrelio teatro studijos 

„Alyvos“ spektaklis I-ų 

klasių mokiniams ,,Angelai 

man glosto plaukus  

(ats. R. Kulytė Polini). 

 

 

Tamo dienyno pildymo 

priežiūra 
(ats. administracija). 

  

II-o pusmečio pamokų 

tvarkaraščio sudarymas 
(ats. D. Okunienė). 

  

III-IV klasių mokinių 

individualių pamokų 

tvarkaraščių koregavimas, 

įsakymo paruošimas 
(ats. D. Okunienė). 

  

Mokinių ir pedagogų registrų 

tvarkymas 
(ats. D. Laurušonienė,              

D. Okunienė). 

  

18 d. 18.00 val. 222 kab. 

gimnazijos tarybos posėdis 

 (ats. E. Grigaliūnas). 

 

 

 

   (23-31d.) Technologijų olimpiados I etapas 
(ats. V. Gailiūnienė). 

  

Menų korpuse III klasių mokinių 

grafinio dizaino šrifto darbų paroda 

,, Gotiškasis šriftas“ ir IV klasių 

25 d.  geografijos olimpiados I etapas 
(ats. J. Sikorskienė, I. Niuniavaitė). 

  

26 d. II-IV klasių moksleivių  istorijos 

olimpiados I etapas 
(ats. istorijos mokytojai ). 

23 d. Seniūnų tarybos ir Senato 

posėdis  (ats. A.Kleinaitė). 

  

 25d. mokinių savivaldos 

išvyka į KTU licėjų (ats. E. 

Grigaliūnas, A. Kleinaitė) 

31 d. 14.45 val. 206 kab. 
mokytojų tarybos posėdis 

,,Pirmojo pusmečio rezultatų 

aptarimas” 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  



mokinių tapybos darbų paroda 

,,Portretas pagal Gustavą Klimtą“ 
(ats. S. Pečiulienė). 

  

24 d. Lietuvos mokinių 11-ų klasių 

vokiečių kalbos olimpiados II 

etapas  Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazijoje (ats. D. Šiurkutė). 

  

25 d. Vilniaus miesto lietuvių 

kalbos ir literatūros olimpiada  

  

27 d. IV klasių mokinių išvyka į 

Vilniaus mažojo teatro spektaklį 

,,Madagaskaras“ 
 (ats. L. Laurinavičiūtė). 

  

28 d. I- ų klasių mokinių  Mažoji rusų 

kalbos  olimpiada (dalyvauja 3 

mokiniai, ats. A. Kindurienė).  

 

  

II-III klasių moksleivių išvyka į LR 

Teismą (ats. J. Varakauskienė). 

  

Matematikos  konkursas ,,Euklidas“  

(ats.R. Minkevičienė). 

  

26 d. I klasių mišrių komandų ,,Žaibo“ 

tinklinio turnyras 5x5, skirtas Lietuvos 

gynėjų dienai paminėti 
 (ats. A. Giedraitis, L. Kavaliauskienė). 

  

25 d. istorijos bandomasis egzaminas 
(ats. J. Šačkutė). 

 

 

 

 

  

Sausio 30 - vasario 2 d. 

gimnazijoje vyksta klasių 

tėvų susirinkimai  

(ats. klasių vadovai). 

Įskaitų organizavimas ir 

priežiūra III-IV klasių 

mokiniams, keičiantiems 

individualius ugdymo planus 
(ats. D. Okunienė, dalykų 

mokytojai). 

  

Mokomųjų dalykų įskaitų  

įvertinimų suvedimas į Tamo 

dienyną, įsakymo 

paruošimas 
(ats. D. Okunienė, dalykų 

mokytojai). 

  

Sausio 30 - vasario 2 d. 

Vidurinio ugdymo 

programos aprašo 

pristatymas  II-ų klasių 

mokiniams ir jų tėvams  
(ats. E. Grigaliūnas,  

D. Okunienė). 

 

 

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                             Danutė Okunienė 

 


