
   TVIRTINU 

   Direktorius  E. Grigaliūnas 

   2017-09-12 

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS RUGSĖJO 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 

(1-10 d.) 

Metodinių grupių susirinkimai 
(ats. J. Leleivienė,  V. Stanevičienė, 

 S. Pečiulienė). 

Metodinių grupių susirinkimai 
(ats. R. Mazūrienė, A. Griškienė, 

R. Šilinskienė, A. Giedraitis). 

  

 

04 d. Senato susirinkimas  

(ats. A. Kleinaitė). 

  

07d.  I-ų klasių mokinių tėvų 

susirinkimai (ats. klasių vadovai). 

  

04-28 d. II-IV klasių bendri tėvų 

ir mokinių susirinkimai 

(ats. klasių vadovai). 

05 d. mokytojų penkiaminutė 

  

01 d. 9.00 val. Mokslo ir 

žinių diena  
(ats. A. Kleinaitė) 

  

Gimnazijos pamokų 

tvarkaraščio ir III-IV klasių 

mokinių individualių 

pamokų tvarkaraščių 

sudarymas ir koregavimas 
(ats. D. Okunienė). 

  

06 d. 18.00 val. 222 kab. 

gimnazijos tarybos posėdis  

(ats. E. Grigaliūnas). 

  

07 d. 18.00 val. aktų salėje  I-ų 

klasių mokinių tėvų bendras 

susirinkimas 

 (ats. E. Grigaliūnas). 

  

Laikinųjų grupių sąrašų 

sudarymas 

(ats. D. Okunienė). 

  

Mokinių registro tvarkymas 
(E. Grigaliūnas, 

 D. Okunienė). 

  

Ilgalaikių  planų aptarimas ir 

tvirtinimas 



(ats. V. Jasienė, 

A. Mikalauskienė). 

  

Tarifikacija 
(ats. E. Grigaliūnas).    

  

Elektroninio dienyno  

paruošimas 2017-2018 m.m. 
(ats. D. Okunienė). 

II savaitė 

(11-17 d.) 

Grupių formavimas ir 

elektroninio dienyno pildymas 
(ats. visi mokytojai). 

  

11-15 d. dalyvavimas Mokslo 

festivalio ,,Erdvėlaivis Žemė 

2017“  renginiuose (pagal atskirą 

planą) 
(dalyvauja visi skyriaus mokytojai ). 

  

12 d. IV klasių mokinių išvyka į 

V. Mykolaičio - Putino muziejų 
(ats. N. Žiobienė). 

  

13 d. Ii ir Iv klasių mokinių išvyka į 

renginį ,,Nemiegantys rajonai. 

Žirmūnai“ Tuskulėnų 

memorialiniame  komplekse  

(ats. D. Kalinskienė). 

  

16 d. III klasių mokinių išvyka į 

sokralinės muzikos festivalio 

koncertą ,,Amžinybės virpėjimas“    

Šv. Jokūbo bažnyčioje  

(ats. N. Smilinskienė). 

Grupių formavimas ir  elektroninio 

dienyno pildymas 
(ats. visi mokytojai). 

  

11-15 d. dalyvavimas Mokslo 

festivalio ,,Erdvėlaivis Žemė 2017“  

renginiuose (pagal atskirą planą) 
(ats. O. Gaubienė, A. Griškienė,  

A. Mikalauskienė, dalyvauja visi 

skyriaus mokytojai). 

  

Projektinių darbų temų paskelbimas 

II klasių mokiniams (ats. V. Baužienė,  

A. Mikalauskienė). 

  

16 d. I-III klasių mokinių išvyka į 

renginį ,,GameOn III“ Lietuvos 

parodų ir kongresų centre ,,Litexpo"  

(ats. D. Bakšys, V. Šankinienė). 

11d. moksleivių savanorių  

susirinkimas. Pirmokų 

stovyklos veiklų 

pasiskirstymas  

(ats. A. Kleinaitė). 

  

14 d. neformaliojo švietimo 

užsiėmimų  pristatymas 

gimnazijos bendruomenei. 

Renginys ,,Būrelių mugė“ 
(ats. A. Kleinaitė). 

 

 

 

 

 

12 d. mokytojų penkiaminutė 

  

Tamo dienyno pildymo 

priežiūra (ats. V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 

  

13 d. I-ų klasių mokinių 

vienos dienos stovykla 
(ats. E. Grigaliūnas, 

A. Kleinaitė). 

  

Tamo dienyno 2016-2017 

m.m. archyvo tvarkymas  
(ats. D. Okunienė). 

III 

savaitė 

(18-24 d.) 

19 d. užsienio kalbos (I-osios) 

patikrinamasis darbas I-ų  klasių 

mokiniams (ats. V. Jasienė). 

  

21 d. lietuvių kalbos ir literatūros  

patikrinamasis darbas I-ų klasių 

19 d. moderniųjų technologijų ir 

verslumo renginys Kaune (dalyvauja 

IIa ir IIb klasių mokiniai, ats. D. 

Žilaitienė, E. Lučnikovienė). 

  

20 d. matematikos patikrinamasis 

20 d. mokinių sveikatos pažymų 

apskaitos kontrolė 

(ats. S. Atienė). 

 

 

 

19 d. mokytojų penkiaminutė 

  

20 d. metodinės tarybos 

posėdis 
(ats. N. Zdanienė,  

D. Okunienė). 



mokiniams (ats. V. Jasienė). 

  

Pasirengimas jaunimo 

tarptautiniams debatams vokiečių 

kalba (ats. D. Šiurkutė). 

 

darbas I-ų ir III-ių klasių mokiniams 
(ats. A. Mikalauskienė). 

  

20 d. pilietiškumo akcija - išvyka į 

žydų informacijos centrą (dalyvauja 

IIb klasė, ats. R. Šilinskienė,  

E. Lučnikovienė). 

  

23 d. 10 val. dalyvaujame VU 

jaunųjų matematikų komandinėje 

olimpiadoje J. Kubiliaus taurei 

laimėti (ats. R. Mazūrienė). 

  

Vaizdinių priemonių 

poreikių tyrimas ir 

užsakymas (ats. V. Jasienė, 

 A. Mikalauskienė). 

  

I klasių mokinių modulių 

pasirinkimai (ats.  

A. Mikalauskienė). 

  

Saugaus elgesio ir kt. 

instruktažų apskaitos 

tikrinimas (ats.  

A. Mikalauskienė, V. Jasienė). 

  

Mokinių, pasirinkusių 

brandos darbą, registravimas 

Mokinių registre ir KELTO 

sistemoje (ats. D. Okunienė). 

IV 

savaitė 

(25-30d.) 

 

26 -27 d. Europos kalbų diena 

VŽG. Dalyvavimas Europos 

kalbų dienos renginiuose. 
(koordinatorė M. Zarembienė). 

  

26 d. 10 val. DSD I diplomų 

teikimas (ats. D. Šiurkutė). 

  

Pasirengimas mokinių mainų 

savaitei su Padeborno 

moksleiviais (ats. D. Šiurkutė). 

 

 

29 d. II klasių mokinių projektinių 

darbų vadovų skyrimas  
(ats. V. Baužienė, A. Mikalauskienė). 

27-28d. klasių fotografavimasis 

(ats. A. Kleinaitė). 

  

27 d. klasių seniūnų susirinkimas 

(ats. A. Kleinaitė). 

  

28d. Senato susirinkimas. 

26 d. 14 val. gimnazijos 

darbuotojams  vyksta  

priešgaisrinės saugos mokymai  

(ats. V. Karčauskas). 

  

Spalio mėnesio gimnazijos 

darbo  plano rengimas 

 (ats. D. Okunienė). 

  

30 d. klasių  auklėjamųjų 

planų tvirtinimas 
(ats. A. Kleinaitė). 

  

Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų tvarkaraščio 

sudarymas ir planų 

tvirtinimas 
(ats. A. Kleinaitė). 

  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 


