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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės

Spalio
1-8 d.

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius
01d. išvyka į koncertą Šv. Jokūbo
bažnyčioje (3B1 muzikos grupė, ats.
N. Smilinskienė).


02d. tarptautinė muzikos diena,
trečių klasių muzikos grupių
pasirodymai (ats. N. Smilinskienė).

03d. IV klasių mokinių išvyka į
Jaunimo teatro spektaklį
,,Pasirinkimas" (ats.
L. Laurinavičiūtė, R. Šilinskienė,
M. Maniušis).


04d. 17.30 val. paskaita ,, Meninė
fotografija – pirmieji metai 1839–
1890 m.“ iš paskaitų ciklo
„Pasaulinė fotografijos raida“ su
Stanislovu Žvirgždu M. Mažvydo
bibliotekoje (dalyvauja III-IV klasių
filmų kūrimo ir fotografijos grupių
mokiniai, ats. R. Kulytė-Polini, S.
Pečiulienė).


Spalio 6 - 13 d. mokinių mainai.
Atvyksta mokiniai iš Vokietijos,
Paderborno (veikla organizuojama
pagal atskirą planą,
ats. D. Šiurkutė).



I-III klasių mokinių grafikos darbų

Tiksliųjų, gamtos, socialinių
mokslų ir kūno kultūros ugdymo
skyrius
03 d. 9.00 val. LR Konstitucijos
egzamino I etapas
II-IV klasių mokiniams
(ats. istorijos mokytojai).


03 d. Vilniaus m. gimnazistų XVII
sporto žaidynių merginų ir vaikinų
kroso estafečių 5x600 m. varžybos
(ats. L. Kavaliauskienė, A. Giedraitis).


Vilniaus m. gimnazistų XVII sporto
žaidynių vaikinų futbolo 8x8
varžybos (ats. A. Giedraitis).

Neformaliojo ugdymo
skyrius
02d. Senato posėdis
( ats. A.Kleinaitė)

03d. 8 pamoka mokymai
mokytojams ,,Kaip kalbėti, kad
tave išgirstų" (ats. R. Kulytė
Polini).


05d. Mokytojų diena mokykloje.
IV-okų organizuojama šventė
mokytojams. ( ats. A.Kleinaitė ir
IV kl.auklėtojai)

Pasimatuok mokytojo profesiją.
IV-okų pamoka I-III klasių
mokiniams. (ats.IV kl.auklėtojai)

Administracijos veikla

Mokytojų penkiaminutė.

05 d. Mokytojų diena:
,,Sveikinimo pyragas
kolegai“
(ats. metodinė taryba).


III -IV klasių mokinių
individualių ugdymo planų
tikrinimas
(ats. D. Okunienė).


Mokytojų pavadavimų
rengimas
(ats. V. Jasienė,
A. Mikalauskienė).

paroda ,,Anagrama" menų
koridoriuje (ats. S. Savickienė).

I-ų klasių mokinių šrifto
kompozicijų paroda ,,Mano vardas“
(ats. S. Pečiulienė).

Spalio
9 -15 d.


III klasių mokinių saviraiškos
kūrybiniai darbai (ats. S. Pečiulienė).
12d. 18 val. dalyvausime VVMT
projekte ,,Gyvojo teatro pamokos
Mažajame teatre" (III-IV klasių
teatro grupės ir teatro studija
,,Alyvos", ats. R. Kulytė Polini).

II -IV savaitė II klasių mokinių
išvyka į Lituanistikos židinį
(ats. D. Rajunčienė).

10 d. IV Nacionalinis Solidarumo
bėgimas
(ats. kūno kultūros mokytojai).


12 d. LR Konstitucijos egzamino II
etapas II-IV klasių mokiniams
(ats. istorijos mokytojai).


12 d. I-II klasių merginų ir vaikinų
trumpo (60 m. bėgimo nuotolio)
VŽG greičiausios(-io) sprinterio
rinkimai ir III-IV klasių merginų ir
vaikinų (100 m. bėgimo nuotolio)
VŽG greičiausios(-io) sprinterio
rinkimai (ats. L. Kavaliauskienė).

09 d. VGK posėdis
(ats. A. Kleinaitė)

10 d. Sveikatingumo diena.

11d. Senato posėdis
(ats. A. Kleinaitė)

12 d. 5 pamokos metu
spektaklis I klasių mokiniams
,,Angelai man glosto
plaukus" pagal Lorną Byrne
autobiografinę knygą (2017
metų ,,Perevtilenija" vaikų ir
jaunimo teatrų konkurso
nugalėtojas, gavo Grand
Prix)(teatro studija ,,Alyvos", ats.
R. Kulytė Polini).

12d. Psichologinės programos
„Pažink save per teatrą“
pristatymas moksleiviams
( ats. A.Kleinaitė).


12 d. Ugdymo karjerai
užsiėmimai LMNŠC
(dalyvauja IIa klasės mokiniai)
(ats. J,Burzdikienė ir
D.Žilaitienė).

Mokytojų penkiaminutė.

Skyriaus mokytojų ir
klasės vadovų prisijungimų
prie elektroninio dienyno
stebėsena
(pagal poreikį,
ats. skyrių vedėjos).


10 d. 14 val. susitikimas seminaras VGTU (ats. D.
Okunienė).



11 d. 14.45 val. metodinės
tarybos posėdis
(ats. N. Zdanienė
D. Okunienė).


Pedagogų registro
tvarkymas. 2-mokykla
ataskaitos rengimas.
(ats. D. Okunienė).

Spalio
16-22 d.

17 d. Vilniaus miesto technologijų
mokytojų ir mokinių parodos
"Kvadratas. Trikampis.
Apskritimas" atidarymas. Mažvydo
biblioteka (mokinių ir mokytojos

IV klasių mokinių edukacinė išvyka
,,Tarpukario Kaunas - laikinoji
sostinė“

18 d. ir 19d. savanoriavimas
neįgaliųjų teatrų festivalyje
"Begasas" (III-IV kl. teatro gr.,

(ats. R. Šilinskienė, M. Maniušis).

teatro studija "Alyvos", scenos
kalbos ir renginių vedėjų būrelis,
ats. R. Kulytė Polini).


kūrybiniai darbai, ats. V. Gailiūnienė).


19 d. VGK posėdis. Rugsėjo
mėnesio lankomumo aptarimas
ir pokalbis su mokiniais.

18 d. Nacionalinės „Žaliosios
olimpiados“ finalas, 10 – 15 val.,
Litexpo parodų centre
19 d. 19 val. spektaklio premjera
"HONEY, I'M HOME!" Menų
spaustuvėje (III-IV kl. teatro grupės
mokiniai, ats. R. Kulytė-Polini)


21d. IV klasių mokinių išvyka į
Kauną (ats. L. Laurinavičiūtė,
R. Šilinskienė, M. Maniušis).

24 d. kūrybinės dirbtuvės
organizuojamos Vilniaus miesto
technologijų mokytojų tarybos.
Peteliškės ( V. Gailiūnienė).

25 d. 17.30 val. paskaita ,,Meninė
fotografija 1920–1940 m.“ iš
paskaitų ciklo „Pasaulinė
fotografijos raida“ su Stanislovu
Žvirgždu M. Mažvydo bibliotekoje
(dalyvauja III-IV klasių fotografijos
grupės mokiniai, ats. S. Pečiulienė).

(ats. E. Grigaliūnas).


19 d. VŽG Protų lyga. 1 turas.
( ats. A.Kleinaitė, S.Šernienė,
R.Stankevičius).

20 d. Senato Šokių vakaras. (ats.
A. Kleinaitė ir Senatas).

21 d. „Šokiai pokiai“. Tikslasneįgaliųjų socializacija.
Organizatoriai- LiMSA (ats.
A. Kleinaitė ir J. Burzdikienė)

(ats. V. Gailiūnienė, J. Bodrije).


Spalio
23- 31 d.

Mokytojų penkiaminutė.

18 d. 18.00 val. 206 kab.
klasių tėvų komitetų
pirmininkų bendras
susirinkimas

23-27 d. VGTU klasės atlieka
laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (3A ir 4A grupės,
ats. A. Griškienė., O. Gaubienė).


23 d. greito sprendimo matematikos
uždavinių turnyro I etapas
(ats. N. Zdanienė).


II klasių mokinių išvyka į LR
Prezidentūrą (ats. R. Šilinskienė).


26-28 d. Baltijos šalių chemijos
mokytojų seminaras Estijoje
(dalyvauja N. Daubaraitė, K. Žekonytė).


26 d. 14.40 val. integruotos
varžytuvės ,,Raidės, skaičiai ir
mankšta - viskas sveikame kūne“

26 d. ISM paskaita IV-ų klasių
mokiniams.“ Planuok karjerą
efektyviai“.
(ats.J.Burzdikienė).

26 d. VGK posėdis.
(ats. A.Kleinaitė)

Mokytojų penkiaminutė.

24 d. 18.00 val. aktų salėje
I-ų klasių mokinių tėvų
susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Patikrinamųjų darbų
(lietuvių kalbos ir
literatūros, matematikos ir
anglų kalbos) rezultatų
pristatymas (ats. V. Jasienė,
A. Mikalauskienė)
2. Psichologės paskaita
,,Paauglystės psichologiniai
ypatumai“
(ats. Ž. Arlauskaitė).


26 d. 18.00 val. gimnazijos

(ats. L. Kavaliauskienė, D. Žilaitienė,

tarybos posėdis

R. Švelnikienė).

(ats. E. Grigaliūnas).


30 d. 9.00 val. 206 kab.
mokytojų tarybos posėdis
,, 2017 m. brandos
egzaminai, jų rezultatai,
analizė”
(ats. E. Grigaliūnas).

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

