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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  

 (2-7 d.) 03 d. 9.00-10.30 val. lietuvių kalbos - 

dorinio ugdymo, užsienio kalbų,  

menų ir technologijų metodinių 

grupių susirinkimai. 

  

Pasiruošimas I klasių mokyklinei rusų 

(užsienio) kalbos olimpiados I turui – 

filmuko kūrimas (ats. L. Sosunova, A. 

Kindurienė). 

  

1-3 sausio mėn. savaitę I klasių 

mokinių  rengimas I-II klasių anglų 

kalbos konkursui (ats. V. Stanevičienė). 

 

 

 

03 d. 9.00-10.30 val. matematikos, 

socialinių mokslų, gamtos mokslų ir 

informacinių technologijų, kūno 

kultūros metodinių grupių 

susirinkimai. 

 

 

 03 d. 11.00 val. metodinės 

tarybos posėdis  
(ats. N. Zdanienė,  

D. Okunienė). 

  

03 d. 13.00 val. 2018 m. 

veiklos plano darbo grupės 

susirinkimas (ats. E. 

Grigaliūnas). 

  

04 d.  konferencija švietimo 

įstaigų vadovams ,,Kitokia 

iniciatyva: kaip ,,parduoti“ 

švietimo idėją“ (dalyvauja 

E. Grigaliūnas, D. Okunienė, 

 V. Jasienė, A. Mikalauskienė)  

  

III-IV klasių mokinių 

prašymų dėl leidimo 

koreguoti individualius 

ugdymo planus peržiūra ir 

įsakymo projekto  

paruošimas 
(ats. D. Okunienė). 



 (8-14 d.) Pasiruošimas III-IV klasių rusų 

(užsienio) kalbos olimpiados  turui. 

Testo kūrimas 01 mėn. (olimpiada 02 

mėn.) (ats. L. Sosunova). 

  

12 d. susitikimas su LIDL atstove 

Daina Balčiūniene apie dualines 

studijas Vokietijoje  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

Užsienio kalbų pamokos, skirtos 

Sausio 13 d. paminėti (ats. visos 

užsienio kalbų mokytojos). 

  

Vyksta registracija į vertimų konkursą 

,,Tavo žvilgsnis“ bei kalbų konkursą 

,,Kengūra“  

(ats. visos užsienio kalbų mokytojos). 

  

Konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ 

koordinavimas (ats. S. Šernienė). 

  

Erasmus projekto vykdymas  

(ats. D. Šiurkutė). 

 

 

 

09 d. VGTU dėstytojos Ramunės 

Albrechtienės paskaita If ir Ig klasės 

mokiniams (ats. K. Žekonytė,  

N. Daubaraitė). 

  

10 d. III-IV klasių chemijos ir 

biologijos  A kursu besimokantiems 

mokiniams VU dėstytojo Algirdo 

Brukštaus paskaita ,,Vaistai“ (ats. N. 

Daubaraitė, K. Žekonytė, J. Bodrije, D. 

Puodžiukienė). 

  

12 d.  akcija ,,Atmintis gyva...“  

(ats. istorijos mokytojai). 

  

12 d. biologijos olimpiados II etapas  

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto licėjuje (ats.  

D. Puodžiukienė, J. Bodrije, V. 

Baužienė). 

  

Sausio mėnesį vykdomos I -II klasių 

vaikinų 5x5 tarpklasinės salės futbolo 

varžybos (ats. V. Vasilevskienė). 

  

Sausio - kovo mėnesiais 2002 m. 

gimimo ir jaunesnių  vaikinų 

krepšinio varžybos (ats. A. Giedraitis. 

L. Kavaliauskienė). 

  

Vilniaus gimnazistų XVII sporto 

žaidynių vaikinų krepšinio 

čempionatas (pagal atskirą grafiką, ats. 

A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė). 

11d. Senato susirinkimas. 

  

11d. VGK susirinkimas. 

  

12 d. Akcija "Atmintis gyva, 

nes liudija" (ats. A.Kleinaitė). 

 

 

 

 

11 d. 12.00 val. aktų salėje 

2018 m. Brandos egzaminų 

tvarkos aprašo pristatymas  

IV klasių mokiniams (ats. E. 

Grigaliūnas). 

  

Kvalifikacinių renginių 

2017 m. apskaita 
(ats. skyrių vedėjos). 

 



 (15-21d.) 

 

I-II klasių anglų kalbos konkurso 

organizavimas gimnazijoje (ats. L. 

Gadžijeva). 

  

16 d. Vilniaus miesto lotynų kalbos 

olimpiada (ats. D. Budvytienė). 

  

17 d. prancūzų kalbos III-IV klasių 

mokinių olimpiados miesto etapas 
(ats. M. Zarembienė). 

  

Sausio II-III savaitė dailyraščio 

konkursas, 

skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui 
(ats. D. Ignotienė, N. Žiobienė). 

  

Technologijų ir dailės olimpiadų I-as 

etapas (ats.V. Gailiūnienė,  

S. Savickienė, S. Pečiulienė). 

 

16 d. VGTU dėstytojos  Aušros 

Mažeikienės paskaita ,,Buitinių 

nuotekų valymas“ If ir Ig klasių 

mokiniams (ats. K. Žekonytė, N. 

Daubaraitė). 

  

16 d. I klasių mišrių komandų 

,,Žaibo“ tinklinio turnyras 5x5, 

skirtas Lietuvos gynėjų dienai 

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

  

18 d. II klasių mišrių komandų 

,,Žaibo“ tinklinio turnyras 5x5, 

skirtas Lietuvos gynėjų dienai 

paminėti 
 (ats. J. Jurčiuvienė, V. Vasilevskienė). 

  

19  d. chemijos olimpiados II etapas 

Vilniaus Naujininkų mokykloje (ats. 

K. Žekonytė, N. Daubaraitė). 

17d. Senato susirinkimas. 

  

18 d. VGK susirinkimas. 

Lankomumo apskaita. 

Susitikimas su daugiausiai  

pamokų praleidusiais 

moksleiviais. 

  

18 d. karjeros ugdymui skirtas 

užsiėmimas  LMNŠC 

(dalyvauja II b klasės 

mokiniai, ats. J.Burzdikienė, E. 

Lučnikovienė). 

  

II klasių mokinių apklausa 

,,Karjeros planavimas“ 

TAMO dienyne (ats. J. 

Burzdikienė). 

 

 

16 d. 18.00 val. aktų salėje 

2018 m. Brandos egzaminų 

tvarkos aprašo pristatymas  

ir psichologo paskaita IV 

klasių mokinių tėvams 
(ats. E. Grigaliūnas,  

Ž. Arlauskaitė). 

  

18 d. 10.35 val. 222 kab. 

metodinės tarybos 

pasitarimas. 

  

III-IV klasių mokinių 

individualių pamokų 

tvarkaraščių koregavimas, 

įsakymo paruošimas 
(ats. D. Okunienė). 

  

Mokinių ir pedagogų 

registrų tvarkymas 
D. Okunienė). 

   (22-28d.) 23 d. I-II klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso Vilniaus miesto etapas (ats. 

L. Gadžijeva). 

  

25-27 d. seminaras dėl debatų 

Trakuose (dalyvauja D. Šiurkutė). 

  

25 d. I klasių mokinių rusų (užsienio) 

kalbos olimpiados II etapas  Vilniaus 

Naujininkų mokykloje (ats. L. 

Sosunova, A. Kindurienė). 

  

I-ų klasių tapybos darbų paroda 

22 d. išvyka į Gyvybės mokslų centrą 

(dalyvauja IIc ir IId klasių mokiniai, ats. 

V. Baužienė). 

  

Sausio 22 d. - kovo 17 d. 

,,Ladygolas” - Lietuvos mokyklų 10 

kl.  merginų salės futbolo (Futsalo) 

žaidynių varžybos (ats. J. Jurčiuvienė, 

L. Kavaliauskienė). 

  

23 d. I-II klasių mokinių ekskursija į 

Signatarų namus   

(ats. J. Varakauskienė). 

24 d. Senato susirinkimas. 

  

25d. gimnazijos protų lyga.  
 

Tamo dienyno pildymo 

priežiūra 
(ats. administracija). 

  

II-o pusmečio pamokų 

tvarkaraščio sudarymas 
(ats. D. Okunienė). 

 

 

 

 
 



,,Miestas“  (ats. S. Pečiulienė). 

 

  

23 d. If klasės mokiniai atlieka 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. K. Žekonytė). 

  

25 d. II ir IV klasių mokiniams 

paskaita VU planetariume 
 (ats. O. Gaubienė, A. Griškienė). 

  

26 d. istorijos bandomasis egzaminas 

(ats. M. Maniušis). 
  

26 d. Lietuvos mokinių 29-osios 

informatikos olimpiados 

Respublikinio etapo atrankinė dalis 

(ats. D. Bakšys). 

  

27 d. prof. J. Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursas Kaune  

(ats. E. Lučnikovienė). 

(29-31d.)  29 ir 30 d. VGTU klasės mokiniai 

atlieka laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. O. Gaubienė). 

  

30 d. mokslinė konferencija 

Signatarų namuose (dalyvauja  

R. Šilinskienė, M. Maniušis). 

 30 d. 18.00 val. 222 kab. 

gimnazijos tarybos posėdis 
 (ats. E. Grigaliūnas). 

 

 

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                             Danutė Okunienė 

 


