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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS BALANDŽIO 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 - 9 d.) 

01 d. vokiečių kalbos mokytojų 

asociacijos ataskaitinis 

susirinkimas Kaune  
(dalyvauja D. Šiurkutė). 

  

04 d. 18 val. spektaklis - įskaita 

pagal Melvin Burgess knygą 

,,Heroinas" (IV kl. teatro grupė) 

Vilniaus senamiesčio teatre  
(ats. R. Kulytė Polini). 

  

06 d. dalyvavimas „Lesefuechse“ 

šalies konkurse (ats. D. Šiurkutė). 

  

06 d. RV agentūra ,,Žalios knygos“ 

pristatymas (ats. V. Gailiūnienė). 

  

06 d. užsienio kalbų VBE 

kalbėjimo dalies vertintojų 

metodinis pasitarimas  
(ats. V. Stanevičienė). 

  

07 d. moksleivių kūrybinių  darbų 

paroda Vilniaus miesto centrinėje 

bibliotekoje (ats. V. Gailiūnienė). 

  

Visą mėnesį pasirengimas mainų 

programai Paderborne. Išvykimas 

gegužės 1d. (ats. D. Šiurkutė). 

  

Erasmus projekto paraiškos 

01 d. I-IV klasių mokiniai dalyvauja 

respublikiniame  Česlovo Kudabos 

geografijos konkurse  
(ats. J. Sikorskienė, I. Niuniavaitė). 

  

05 d. konkursas ,,Mini Euklidas“  
(ats. D. Žilaitienė). 

  

05 d. pamokos - paskaitos VU 

planetariume (dalyvauja II klasių ir IVA 

grupių mokiniai, ats. A. Griškienė, 

 O. Gaubienė). 

  

06 d. matematikos bandomasis 

egzaminas (ats. D. Žilaitienė). 

  

07 d. nacionalinės teisinių žinių 

olimpiados I turas (dalyvauja IV klasių 

mokiniai, ats. J. Varakauskienė). 

  

08 d. seminaras Vilniaus universitete 

istorijos mokytojams ,,Reformacija 

Lietuvoje“ (dalyvauja J. Varakauskienė, 

M. Maniušis, R. Šilinskienė). 

  

08 - 11 d. edukacinė kelionė I-ų klasių 

mokiniams ,,Varšuva - Berlynas (ats. 

J. Sikorskienė). 

  

Velykiniai ornamentai (dalyvauja I-II 

klasių mokiniai, ats. V. Šankinienė). 

06 d.- nevyriausybinės 

organizacijos Lietuvos liberalus 

jaunimas veiklos pristatymas 
 (dalyvauja  Ib, IIa kl. ,  

ats.  J. Burzdikienė). 

  

06 d. Senato susirinkimas  

(ats. A.Kleinaitė). 

  

06 d.  Visuomenės sveikatos 

biuro lektoriaus M. Balsio 

paskaitų ciklas „Traumų 

profilaktika“  I dalis ( dalyvauja I 

klasių mokiniai,  ats. S. Atienė, 

 J. Burzdikienė). 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

03-05 d. lietuvių kalbos 

(gimtosios) žodžiu) 

PUPP organizavimas ir 

vykdymas  (ats.  
D. Okunienė, V. Jasienė). 

  

07 d.  užsienio kalbos 

(anglų) VBE kalbėjimo 

dalies egzamino centro 

paruošimas (ats.  D. 

Okunienė, V. Karčauskas). 

 
 



dokumentų parengimas ir 

pristatymas Briuseliui su 

partneriais iš Vokietijos, Italijos ir 

Lenkijos (ats. D. Šiurkutė). 

  

Pasirenkamųjų dalykų ir 

mokomųjų dalykų  modulių 

programų pristatymas II-ų klasių 

mokiniams 
(ats. metodinių grupių pirmininkai). 

 

 

 

  

,,Velykiniai kiaušiniai“ e-erdvėje (I-IV 

klasių mokiniai, ats. V. Gaižienė). 

  

Respublikinis renginys ,,Žalioji 

olimpiada“ (dalyvauja II-III kl. mokiniai, 

ats. J. Bodrije, V. Gailiūnienė). 

  

Pasirenkamųjų dalykų ir mokomųjų 

dalykų  modulių programų pristatymas 

II-ų klasių mokiniams 
(ats. metodinių grupių pirmininkai). 

  

Judrioji pertrauka  - šaškių ir šachmatų 

turnyrai, po 4 pamokų, I aukšto 

koridoriuje (prie 113 kab.)(ats. kūno 

kultūros mokytojai).  

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVI 

sporto žaidynių merginų  tinklinio 

čempionatas, finalais   
(ats. V. Vasilevskienė). 

  

Balandžio - gegužės mėn. Vilniaus 

miesto gimnazistų XVI sporto 

žaidynių merginų ir vaikinų futbolo 

čempionatai. 

  

Lietuvos mokyklų žaidynių vaikinų 

tinklinio tarpzoninės varžybos  
(ats. A. Giedraitis).  

II savaitė 

(10-16 d.) 

10 - 12 d. užsienio kalbų (anglų, 

rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo 

dalis  (vertintojos: A. Kleinaitė,  

J. Miškinienė, V.  Stanevičienė, V. 

Mikšienė, D. Kalinskienė,  J. 

Zaurienė, S. Šernienė, A. Kindurienė).  

II -III savaitė - mokinių metinių 

projektų vertinimas (ats. socialinių 

mokslų metodinė grupė) 
 

 

 

08-11 d. pažintinė kelionė 

,,Vilnius- Praha- Kutna Hora- 

Vilnius”  (vyksta Ia ir Ib kl., ats. 

D. Žilaitienė, E. Lučnikovienė). 

  

08-11 d. pažintinė kelionė 

,,Varšuva- Heidės parkas- 

10-11 d. gimnazijoje 

vyksta užsienio kalbos 

(anglų) VBE kalbėjimo 

dalis (ats.  D. Okunienė). 

  

Statistinės ataskaitos 3I- 

mokykla  pateikimas 



Berlynas” (vyksta I f, I e, I c 

kl., ats. O. Gurevičiūtė,  

J. Sikorskienė). 

ŠVIS informacinėje 

sistemoje    
(ats. D. Okunienė). 

  

Valstybinių brandos 

egzaminų vykdytojų 

sąrašų    sudarymas ir 

pateikimas Švietimo 

departamentui 
(ats. D. Okunienė). 

  

II-ų klasių mokinių, kurie 

atliks užsienio kalbų 

pasiekimų lygio testus, 

registracija KELTE  (ats. 

D. Okunienė). 

III 

savaitė 

(17-23 d.) 

19 d. spektaklis pagal Lorna Byrne 

autobiografinę knygą ,,Angelai 

man glosto plaukus" arba 

spektaklis pagal teatro studijos 

"Alyvos" mokinių kurtus scenarijus 

,,Meilė, muzika, lemputės" Jono 

Basanavičiaus gimnazijoje  
(ats. R. Kulytė Polini). 

  

19 d. tarpmokykliniai debatai su 

Vilniaus jėzuitų ir licėjaus 

gimnazistais (ats. D. Šiurkutė). 

  

20 d. Vilniaus miesto vokiškos 

dainos konkursas P.Vileišio 

progimnazijoje (ats. D. Šiurkutė). 

  

Frankofonijos dienos paminėjimas 

M. Biržiškos gimnazijoje. 

Bendradarbiaujančių gimnazijų 

renginys. Dalyviai: II klasių 

mokiniai. 

  

19 d. pamokos - paskaitos VU 

planetariume (dalyvauja II klasių ir IVA 

grupių mokiniai, ats. A. Griškienė, 

 O. Gaubienė). 

  

21 d. nacionalinės teisinių žinių 

olimpiados II turas (dalyvauja IV klasių 

mokiniai, ats. J. Varakauskienė). 

  

VGTU  klasė (3A1 ir 3A2)  atlieka 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. O. Gaubienė). 

  

I-IV klasių merginų ir I -IV klasių 

vaikinų Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 

,,Šokdynės asas“ individualios 

varžybos (ats. kūno kultūros mokytojai). 

 

 

 

18 d. PAKTA . Pakuočių 

tvarkytojų asociacija (ats. 

 J. Burzdikienė, V. Gailiūnienė). 

  

20 d. - gimnazijos tvarkymosi 

akcija „ Darom“ 

  

20 d. - Visuomenės sveikatos 

biuro lektoriaus M. Balsio 

paskaitų ciklas „Traumų 

profilaktika“  II dalis (dalyvauja 

I klasių mokiniai,  ats. S. Atienė, J. 

Burzdikienė). 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

18 - 20 d. užsienio kalbų 

mokėjimo lygio 

nustatymo testų II-ose 

klasėse organizavimas ir 

vykdymas 
(ats. V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 

  

18 d. - gimnazijos 

jubiliejaus grupės 

susirinkimas. Refleksija 

(ats. E. Grigaliūnas, A. 

Kleinaitė) 

 

19 d.  metodinės tarybos 

posėdis (ats. D. Okunienė, 

D. Puodžiukienė). 

  

II-ų klasių mokinių 

užsienio kalbų pasiekimų 

lygio testų  gautų taškų 



Projektas "Pasaulio valgiai" išvyka 

į Vilniaus turizmo ir prekybos 

mokyklą (ats. V. Gailiūnienė,  

M. Zarembienė). 

I – ų klasių mokinių tapybos darbai 

,, Pasaulio žemėlapis“  menų 

koridoriuje (ats. S. Pečiulienė). 

  

II klasių mokinių užsienio kalbų 

mokėjimo lygio nustatymo testų 

vertinimas (ats. užsienio kalbų 

mokytojai). 

  

20-21d. dalyvavimas 

respublikinėje technologijų 

olimpiadoje (ats. V. Gailiūnienė). 

  

Anglų kalbos patikrinamojo darbo 

III klasėms rengimas (ats. 

 J. Miškinienė, V. Stanevičienė). 

  

Values in songs konkurso 

paruošiamieji darbai  
(ats. J. Miškinienė, V. Mikšienė). 

 

 

suvedimas  KELTO 

sistemoje  (ats. D. 

Okunienė). 
 

 

 

IV 

savaitė 

(24-30 d.) 

 

24 d. paroda LR Seime ,,Šilkai“ 
(ats. V. Gailiūnienė). 

  

25 d. šalies debatų konkursas  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

I-II  klasių mokinių muzikos 

atsiskaitymo koncertas   
(ats. N. Smilinskienė). 

  

25, 26 d.  atvyks į teatro pamokas 

Edukacinė išvyka į Tuskulėnų muziejų 

(dalyvauja II b klasės mokiniai,   

ats. M. Maniušis). 

  

Edukacinė išvyka į VU (dalyvauja III 

klasių mokiniai, ats. R. Šilinskienė). 

  

,,Teismo inscenizacija“ Apylinkės 

teisme (dalyvauja II-III klasių mokiniai, 

ats. J. Varakauskienė).  

  

26 d.  ataskaitinis Senato 

susirinkimas (ats. A. Kleinaitė). 

  

27 d. savanorystės mugė  
(dalyvauja I-II kl. mokiniai, ats. 

 J. Burzdikienė, A. Zašauskaitė). 

 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

II-ų klasių mokinių 

individualių ugdymo 

planų - projektų analizė 
(ats. D. Okunienė, II-ų 

klasių vadovai). 

  

Būsimų III-ių klasių 

laikinųjų grupių 

sudarymas 



(III ir IV kl.) ir teatro studijos 

repeticijas Lietuvos teatro, 

televizijos, kino ir radijo aktorė, 

režisierė, Lietuvos edukologijos 

universiteto dėstytoja Sonata 

Visockaitė mokyti scenos kalbos 
(ats. R. Kulytė Polini). 

  

29 d. daugiakalbystės olimpiada  

(ats. S. Šernienė). 

 

  

24 d. informacinių technologijų 

bandomasis egzaminas (ats. D. Bakšys). 

  

25 d. DNR diena  (dalyvauja 3A grupės, 

ats. D. Puodžiukienė). 

  

27 d. chemijos bandomasis egzaminas 

ir mokinių darbų vertinimas (ats. N. 

Daubaraitė, K. Žekonytė). 

  

Išvyka į VU Santariškių kliniką . 

Kardiochirurginė reanimacija (dalyvauja 

Ig klasės mokiniai, ats. D. Puodžiukienė). 

  

29 d. respublikinė ekonomikos olimpiada 

(dalyvauja II-IV klasių mokiniai,  

ats. I. Niuniavaitė). 

(ats. D. Okunienė). 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                Danutė Okunienė 


