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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla  

Lapkričio 

1-6 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10-21 - 11-05  paroda ,,Daiktai ir       

jų istorijos“. LEU ,,Verdenės“ 

galerija  
(ats. V. Gailiūnienė, M. Zarembienė). 

  

Lapkričio mėnesį dalyvavimas 

konkurse ,,Kita forma“  

(ats. V. Gailiūnienė). 

  

02 d. I-ų klasių mokinių 

patikrinamųjų darbų rezultatų 

aptarimas. Pasiekimai, problemos 

ir sprendimai (ats. S. Šernienė). 

  

05 d. išvyka į spektaklį ,,Mūsų 

klasė“ (ats. J. Leleivienė). 

 
 

2016-2017 m. m. Vilniaus miesto 

mokyklų žaidynės pagal atsiunčiamą 

atskirą grafiką (žaidynių 

organizatorius - Viešoji įstaiga 

,,Sveikas miestas“) 
(ats. kūno kultūros mokytojai). 

 03 d. 9.00 val. mokytojų 

darbas grupėse rengiant 

gerosios mokyklos ir 

mokinių individualios 

pažangos stebėsenos aprašus 

gimnazijai 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  

04 d.  9.00 val. 206 kab. 

seminaras gimnazijos 

mokytojams ,,Individualios 

mokinių pažangos stebėjimo, 

pokyčių fiksavimo bei 

pasiekimų vertinimo 

integralumo pamokose 

praktika, siekiant ugdymo 

kokybės ir mokinių geresnių 

mokymo (si) rezultatų“ 

(organizatorius - Šviesos 

mokymo centras, lektorius 

Vincas Tamašauskas) 

(ats. D. Okunienė). 



Lapkričio 

7-13 d. 

Registracija į vertimų konkursą 

,,Tavo žvilgsnis“ (visą mėnesį, ats. 

užsienio kalbų mokytojai). 

  

08d. išvyka į spektaklį ,,Drakula“ 

Domino teatre 

(koordinatorė L. Gadžijeva). 

  

08 - 09 d. išvyka į teatrą su IIIa 

klase. Spektaklio aptarimas 

angliškai (ats. V. Mikšienė). 

  

15d. dalyvavimas projekto 

,,Žaliojo Vilniaus vaikai“ 

fotografijų konkurse ,,Aš tikrai 

myliu Vilnių“  (ats. V. Gailiūnienė). 

  

II klasių mokinių piešimo darbų 

paroda menų korpuse 

,,Šviesotamsa, forma“  
(ats. S. Pečiulienė). 

  

IV klasių mokinių piešimo darbų 

(pieštuku, anglimi) paroda I a. fojė 

,,Akademinis piešinys. Natiurmortas“ 

(ats. S. Pečiulienė). 

Respublikinis  IT konkursas 

,,Bebras“:  07 d. - III-IV klasės, 

08 d. - I - II klasės (ats. V. Gaižienė). 

  

VGTU  klasė (4A1 ir 4A2)  atlieka 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. A. Griškienė). 

  

10 d. matematikos metodinės grupės 

susirinkimas (ats. R. Minkevičienė). 

  

Vadovavimas LEU geografijos 

specialybės  studentų praktikai 
(lapkričio- gruodžio mėn. , ats.  

(J. Sikorskienė). 

  

Vadovavimas LEU istorijos 

specialybės  studentų praktikai 
(lapkričio- gruodžio mėn. , ats.  

J. Šačkutė, R. Šilinskienė,  

J. Varakauskienė). 

  

Vilniaus m. gimnazistų XVI sporto 

žaidynių merginų krepšinio 

čempionatas 
(ats.J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė). 

  

Vilniaus m. gimnazistų XVI sporto 

žaidynių vaikinų krepšinio 

čempionatas 
(ats.A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė). 

  

Visą lapkričio mėnesį vyksta II 

klasių merginų 6x6 tarpklasinės 

tinklinio varžybos 
(ats.V. Vasilevskienė). 

  

Kasdien po 4-ių pamokų  judrioji 

pertrauka ,,Just dance“ I sporto salėje 

(ats. V. Vasilevskienė). 

 

08 d. protmūšis  

(ats. A. Kleinaitė). 

  

10 d. naujo VŽG mokinių 

parlamento ir prezidento 

prisistatymas bendruomenei 

(ats. A. Kleinaitė). 

  

10 d. ugdymo karjerai 

užsiėmimai LMNŠC  

(dalyvauja IId klasės mokiniai) 

(ats.  V. Gailiūnienė). 

  

10 d. VŽG  mokinių 

parlamento apvalaus stalo 

diskusija su gimnazijos 

direktoriumi 
(ats. A. Kleinaitė). 

08 d. 2-3 pamokų metu vyks 

tarptautinės organizacijos 

ECDA inicijuota II-ų klasių 

mokinių apklausa ,,Europos 

jaunimas 2016. Jaunimas ir 

gerovė“ (koordinatorė D. 

Okunienė). 

  

Tamo dienyno pildymo 

stebėsena  
(pagal poreikį,  

administracija) 

  

Pamokų ir klasių valandėlių 

vedimo pagal tvarkaraštį 

priežiūra 
(ats. administracija). 

  

Pamokų stebėsena 
(visą mėnesį, V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 

  

I-ų klasių mokinių 

patikrinamųjų darbų analizė 

(ats. V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 

  

Statistinių ataskaitų 3D- 

mokykla ir 3ES – mokykla 

paruošimas ir duomenų 

pateikimas ŠVIS 
(ats. D. Okunienė). 

 



Lapkričio 

14-20 d. 

Išvyka su I-ų klasių moksleiviais 

į rusų centrą (parodos lankymas) 
(ats. A. Kindurienė). 

  

14-18 d. Tolerancijos dienos 

paminėjimo akcija (ats. Z. 

Jackūnienė). 

 

17d.  lietuvių kalbos ir literatūros 

patikrinamasis darbas III klasių 

moksleiviams 
 (ats, J. Leleivienė, D. Budvytienė). 

 

  

III-IV klasių moksleivių 

susitikimas su specialiste iš anglų 

kalbos akademijos. Studijos ir 

stipendijos JAV  

(ats. L. Gadžijeva). 

  

Mokinių darbų paroda 

,,Ekspresionizmas. Dienos 

nuotaika“ Ia. menų korpuse 
 (ats. S. Savickienė). 

  

18d. teatrinių improvizacijų 

festivalis ,,Pasauli, ką Tu?“, LVJC 

(dalyvauja teatro studija ,,Alyvos“ ir 

III kl. teatro grupė, ats. R. Kulytė 

Polini). 

14d. 14.00 val. greito sprendimo 

uždavinių konkurso II etapas  
(ats. N. Zdanienė). 

  

VGTU  klasė (4A1 ir 4A2)  atlieka 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. A. Griškienė). 

  

Edukacinė išvyka į LR Prezidentūrą 

(dalyvauja IIe klasė,  ats. R. 

Šilinskienė). 

  

Edukacinė išvyka į LR Seimą. 

Pamoka kitoje erdvėje ,,LR Seimas - 

aukščiausioji įstatymų leidybos 

institucija“  (dalyvauja IIc klasė,  ats. 

R. Šilinskienė). 

  

II-III klasių mokinių lankymasis 

,,Teismų ekspozicijoje“ Teismų 

muziejuje (ats. J. Varakauskienė). 

 

 

16 d. mokinių parlamento 

susirinkimas (ats. A. Kleinaitė). 

  

15-16 d. Vilniaus m. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro žinių ir 

mąstymo žaidimas 

,,Protonautai“ (dalyvauja 2 

komandos, ats. A. Kleinaitė,  

S. Atienė). 

  

17 d. ugdymo karjerai 

užsiėmimai LMNŠC  
(dalyvauja IIe klasės mokiniai) 

(ats.  M. Zarembienė). 

  

17d. socialinio filmo ,,Man ne 

vis tiek“ atranka - filmadienis 
(ats. J. Burzdikienė). 

I-IV klasių mokinių ir jų tėvų 

internetinė apklausa (IQES 

online Lietuva interneto 

platformoje) 
(ats. D. Okunienė, veiklos 

įsivertinimo grupė). 

  

17 d. metodinės tarybos 

posėdis 
(ats. D. Okunienė,  

D. Puodžiukienė. 

  

III-ų  klasių mokinių  

lietuvių  kalbos ir literatūros 

patikrinamojo darbo   

organizavimas ir vykdymas 
(ats. V. Jasienė). 

 

 

 

Lapkričo 

21-27d. 

 

 21d. pasirodymas su spektakliu 

,,Škac, mirtie, visados škac“ 

Emilijos Pliaterytės 

progimnazijoje (teatro studija 

,,Alyvos“,  ats. R. Kulytė Polini). 

  

22 d. pilotinis vokiečių kalbos 

egzaminas. Dalyvauja VŽG ir 

VUG moksleiviai (ats. D. Šiurkutė). 

  

25 d. projekto ,,Žaliojo Vilniaus 

vaikai“ baigiamoji konferencija 

VGTU  klasė (4A1 ir 4A2)  atlieka 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. A. Griškienė). 

  

23d. - Lietuvos kariuomenės diena. 

Informatyvios skaidrės apie LR 

kariuomenės istoriją I aukšte  
(ats. istorijos mokytojai). 

  

26d. respublikinis astronomijos 

konkursas ,,Po žvaigždėtu dangum“  
(ats. O. Gaubienė. A. Griškienė). 

21-25 d. Karjeros savaitė 

 (vyks renginiai pagal atskirą    

planą,  ats. J. Burzdikienė). 

  

22 d. mokinių parlamento 

susirinkimas (ats. A. Kleinaitė). 

  

24 d. ugdymo karjerai 

užsiėmimai LMNŠC  

(dalyvauja IIf klasės mokiniai) 

(ats.  J. Bodrije). 

24 d. 14.45 val. 206 kab. 

mokytojų tarybos posėdis 

(ats. E. Grigaliūnas). 

  

24 d.  I-ų klasių mokinių 

Tėvų diena: 

-18.00 val. aktų salėje 

patikrinamųjų darbų (lietuvių 

kalbos, matematikos ir anglų 

kalbos) rezultatų pristatymas  
- 19.00 val. susitikimai su 

dalykų mokytojais klasėse 



LEU (ats. V. Gailiūnienė, J. Bodrije). 

  

I-II klasių mokinių koncertas 
 (ats. N. Smilinskienė). 

 

  

II klasių mokinių išvyka į generolo 

J. Žemaičio Lietuvos karo akademiją 

(ats. M. Maniušis). 

  

25 d. dalyvavimas Nacionalinėje 

mokslinėje konferencijoje 

,,Geografija: mokslas ir edukacija” 

LEU (ats. J. Sikorskienė). 

  

III klasių mokinių edukacinė išvyka 

į LEU. Praktikumas botanikos 

katedroje  (ats. J. Bodrije). 

- 20.00 val. individualūs 

pokalbiai su dalykų mokytojais 
(pagal poreikį) 

(ats. administracija). 

  

Kvalifikacinių renginių 

apskaita 
(ats. skyrių vedėjos). 

  

Veiklos plano rengimo darbo 

grupės posėdis 
(ats. E. Grigaliūnas). 

 

Lapkričio 

28-30 d. 

 

30 d. tarptautinis vokiečių kalbos 

egzaminas DSD II 
(ats. D. Šiurkutė). 

  

30 d. sėdmaišių ir pufų paroda  
(ats. V. Gailiūnienė). 

  

30 d. meninio skaitymo konkursas 

(ats. D. Budvytienė,  

A. Markeliūnienė). 

 29 d. mokinių parlamento 

susirinkimas (ats. A. Kleinaitė). 

 

30 d.  18.00 val. gimnazijos 

bendruomenės apskrito stalo 

diskusija ,,Komunikavimo 

problema kuriant 

bendruomenės santykius“ 
(ats. E. Grigaliūnas). 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                     Danutė Okunienė      

          


