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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės
I savaitė
(1 - 6 d.)

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius

Stojančiųjų į I klases mokinių
patikrinamųjų darbų vertinimas

Stojančiųjų į I klases mokinių
patikrinamųjų darbų vertinimas

(lietuvių kalbos ir užsienio kalbų
mokytojai).

(matematikos, istorijos, gamtos mokslų
mokytojai).



02 d. II ir III klasių mokinių grupė
vyksta į LNDT spektaklį ,,Oidipo
mitas" (ats. D. Rajunčienė).


III klasės gimnazistas dalyvauja
respublikinėje Lietuvos mokinių
geografijos olimpiadoje
(ats. I. Niuniavaitė).



02 -06 d. VŽG moksleivės Sofija
Gabrilavičiūtė ir Rasa Jurgutytė su
stipendija vyksta į Greifswaldo
universitetą (ats. D. Šiurkutė).

III klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į Lietuvos nacionalinio muziejaus
Signatarų namus (ats. R. Šilinskienė).

03 d. filmo kūrimo grupės III ir IV
klasių mokinių filmų pristatymas

Gegužės mėnesį vykdomos I klasių
merginų 6x6 tarpklasinės tinklinio
varžybos (ats. J. Jurčiuvienė,



(ats. R. Kulytė Polini).


05 -11 d. 10 moksleivių dalyvauja
Mainų programoje Paderborne
(ats. D. Šiurkutė).

II užduoties „My Country“
ruošimas Tarptautiniam projektui
„International Village“
(ats. L. Gadžijeva).



05 -13 d. išvyka į Prancūzijos
Castillonnes miestą . Tarptautinio
projekto „Bordo ir Vilniaus miestų
istorijos“ bei mokinių tapybos ant
šilko darbų „Vilniaus veidas“
pristatymas Europos namuose,
Bordo konsulate, Castillonnes



L. Kavaliauskienė).



Gegužės mėn. (pagal atskirą planą)
vykdomos šios varžybos:
- merginų futbolo 5x5 varžybos;
- merginų tinklinio čempionatas;
- vaikinų tinklinio čempionatas;
- lengvosios atletikos atskirų rungčių
ir estafetės merginų varžybos;
- lengvosios atletikos atskirų rungčių
ir estafetės vaikinų varžybos
(ats. kūno kultūros mokytojai).


04 d. merginų 2000 m. gimimo ir
jaunesnių orientavimosi sporto
varžybos (ats. V. Vasilevskienė,
J. Jurčiuvienė)

Neformaliojo ugdymo
skyrius
03d. susitikimas su VU
teisės fakulteto
ambasadoriais ( ats.
J. Burzdikienė)



03d. prevencinė veikla If, Ic
klasėse ( ats. J. Burzdikienė,
M. Garnatkevičiūtė, S. Atienė)


03 d. savivaldos rinkimai.
Kandidatų į prezidentus
debatai (ats. A.Kleinaitė).

04 d. VŽG mokinių
prezidento rinkimai
(ats. A.Kleinaitė).

04 d. apklausos dėl uniformų
pristatymas gimnazijos
bendruomenei
(ats. A.Kleinaitė).

Administracijos veikla
Mokytojų penkiaminutė.

05 d. Žirmūnų gimnazija –
užsienio kalbos (anglų)
valstybinio brandos
egzamino centras (ats.
E. Grigaliūnas, V. Karčauskas).


05 d. užsienio kalbos (anglų)
valstybinis brandos
egzaminas
(centrai – Vilniaus Senvagės
ir Vilniaus Žvėryno
gimnazijos).

Stojančiųjų į I klases
mokinių patikrinamųjų darbų
vertinimas (ats. E. Grigaliūnas,
D. Okunienė, V. Jasienė).

mokykloje ir merijoje.
4 metų trukmės projektas.
(ats. M. Zarembienė,
V. Gailiūnienė).



04 d. vaikinų 2000 m. gimimo ir
jaunesnių orientavimosi sporto
varžybos (ats. A. Giedraitis,
L. Kavaliauskienė).

II savaitė
(7-13 d.)

I –ų kl. tapybos darbų paroda
menų koridoriuje ,,Impresionistinis
motyvas“ (ats. S. Pečiulienė).


07 d. protmūšis skirtas L. Tolstojui
Vilniaus miesto I -IV klasių
mokiniams (ats. L. Sosunova, A.
Kindurienė).



III klasių mokinių kūrybinių
interpretacijų pagal menininkų
darbus paroda menų korpuse
(ats. S. Savickienė)



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


Integruotas prancūzų-technologijų
projektas ,,Vilniaus veidas". Išvyka
į Prancūziją (ats. M. Zarembienė,
V. Gailiūnienė).



10 d. III klasių filmų kūrimo
grupės edukacinė švyka į Lietuvos
nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką susipažinti su
Televizijos samprata (ats. R. Kulytė
Polini).



10 d. II klasių mokiniams aktorius
R. Lukšas skaito B.Sruogos ,,Dievų
miško" ištraukas



Visą gegužės mėnesį vyksta projektas
„Kriptovaliutos“ (dalyviai I, III klasių
mokiniai, ats. D. Bakšys).
08 d. STEM konkursas „Mūsų
eksperimentas“ (ats. D. Puodžiukienė).

10 d. matematikos patikrinamieji
darbai I ir III klasėse (ats. E.
Lučnikovienė).



I-III klasių gimnazistai dalyvauja
Europos egzamine (ats. R. Šilinskienė,
J. Varakauskienė, M. Maniušis).


Ekskursija į dializės centrą
(ats. D. Puodžiukienė).


Pamokos Prano Mašioto pradinės
mokyklos mokiniams (visą mėnesį,
kartą per savaitę, ats. K. Žekonytė,
A. Griškienė).

07 d. naujo mokinių
Prezidento paskelbimas
mokinių bendruomenei


08 d. III-ių klasių auklėtojų
susirinkimas
(ats. A. Kleinaitė).

08 d. prevencinė veikla Id,
Ie klasėse
( ats. . J. Burzdikienė,
M. Garnatkevičiūtė, S. Atienė).


09 d. Senato susirinkimas


10 d. 14.40 val. Vilniaus
licėjaus moksleivių
spektaklis „Pravertos durys“


Mokytojų penkiaminutė.

09 d. gimnazijos tarybos
posėdis (ats. E. Grigaliūnas).


12 d. Žirmūnų gimnazija –
informacinių technologijų
valstybinio brandos
egzamino centras
(ats. E. Grigaliūnas).


12 d. informacinių
technologijų valstybinis
brandos egzaminas
(centrai – Vilniaus Mykolo
Biržiškos ir Vilniaus Užupio
gimnazijos).


10 d. susitikimas su LSMU
studentais

II-ų klasių mokinių
individualių ugdymo planų projektų analizė

(ats. J. Burzdikienė).


(ats. D. Okunienė, II-ų klasių
vadovai).

11 d. teatro studija ,,Alyvos“,
III ir IV klasių mokiniai
dalyvauja Melpomenė
kviečia 2018 teatrų
festivalyje Vilniaus
Tuskulėnų gimnazijoje.

( ats. D. Rajunčienė).


11 d. muzikinė popietė IIc klasėje
(ats. V. Mikšienė).

III klasių tapybos darbų paroda
III
menų koridoriuje ,,Gotiką
savaitė
(14 -20d.) prisimenant“
(ats. S. Pečiulienė).


IV klasių grafinio dizaino
baigiamųjų darbų paroda menų
koridoriuje (ats. S. Pečiulienė).


14 - 18 d. Padėkų savaitė skirta
Tarptautinei etikos dienai paminėti
(Z. Jackūnienė, A. Armalavičienė).


16 d. aktų salėje I ir II klasių
mokiniams rodomas IV klasių
teatro grupės paruoštas spektaklis
,,5:23“ (ats. R. Kulytė Polini).


17 d. I klasių mokiniams aktorius
R. Lukšas skaito A. de Sent
Egziuperi ,,Mažojo princo"
ištraukas (ats. D. Rajunčienė).


17 d. aktų salėje III ir IV klasį
mokiniams ir 18.00 val. Žirmūnų
bendruomenei rodomas IV klasių
teatro grupės spektaklis ,,5:23“
(ats. R. Kulytė Polini).


18 d. integruota muzikos ir teatro
pamoka (ats. N. Smilinskienė, R.
Kulytė Polini).



Parodos menų korpuse:
- I klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda ,,Autoportretas"
- II klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda ,,Spalva" (ats. S. Savickienė).

14 d. IIc ir IId klasių mokinių išvyka į
Gamtos tyrimų centro laboratorijas
(ekologijos pamoka kitoje erdvėje, ats.
V. Baužienė).

14 d. 4A2 ir 4A1 grupės atlieka
praktinius darbus
VGTU laboratorijoje (ats. N.
Daubaraitė).

II klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į LR Seimą (ats. M. Maniušis).

15 d. Senato susirinkimas

17 d. moksleivių susitikimas
su alpinistais

Mokytojų penkiaminutė.

16 d. metodinės tarybos
posėdis (ats. D. Okunienė,

(ats. A. Kleinaitė).

N. Zdanienė).

(ats. S. Savickienė).

19 d. fizikos valstybinis
brandos egzaminas
(centras – Vilniaus Simono
Daukanto gimnazija).

I klasių gimnazistų edukacinė išvyka į
Lietuvos nacionalinio muziejaus
Signatarų namus (ats. J. Šačkutė).

(ats. A. Kleinaitė).





II klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į Vilniaus Universiteto Geologijos
muziejų (ats. J. Sikorskienė).


II klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į LGGRTC Genocido aukų muziejų
(ats. R. Šilinskienė, J. Varakauskienė, M.
Maniušis).


16 d. 14.30 val. Balsių progimnazijos
stadione Lietuvos kūno kultūros
ženklo programos testai: kūno
kultūros ženklo 14-18 m. „Vis
tobulėti“, normatyvai
(ats. A. Giedraitis).



18 d. respublikinis gamtos mokslų
konkursas (ats. D. Puodžiukienė).


Dailės būrelio kūrybinių
darbų retrospektyva. Ia.
dailės korpusas

16 d. III-ių klasių auklėtojų
susirinkimas

IV-ų klasių mokinių
pasiekimų ir padėkų
suvestinė (ats. A. Kleinaitė).





III klasių mokinių koliažų paroda
,,Sapnas" pagal XXa. siurrealizmą
matematikų korpuse
(ats. S. Savickienė).


IV klasių mokinių dailės
baigiamųjų darbų paroda I aukšto
fojė (ats. S. Savickienė).


Integruotas prancūzų-technologijų
projektas ,,Vilniaus veidas"
Parodos eksponavimas LEU
(ats. M. Zarembienė, V. Gailiūnienė).

IV klasių mokinių braižybos
IV
baigiamųjų darbų paroda ,,Mano
savaitė
(21- 27d.) kambario projektas" informatikos
korpuse (ats. S. Savickienė).


Technologijų paroda
„Avangardiniai ieškojimai“
(ats. V. Gailiūnienė).


23 d. Vokietijos ambasadoje DSD
II diplomų teikimas
(12 moksleivių) (ats. D. Šiurkutė).

21 d. VU gamtos tyrimų centras –
zoologijos muziejus. Dalyvauja I f
klasė (ats. J. Bodrije, K. Žekonytė).


22 d. Ig klasės mokiniai atlieka darbus
VGTU laboratorijoje
(ats. N. Daubaraitė).


II klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į LGGRTC Tuskulėnų rimties
parko memorialinį muziejų
(ats. R. Šilinskienė, J. Varakauskienė, M.
Maniušis).


VU planetariumas. Pamoka - paskaita
II gimnazijos klasėms (ats.A. Griškienė,
O. Gaubienė).



I–III klasių edukacinė ekskursija į LR
Aukščiausiąjį Teismą
(ats. J. Varakauskienė).


22 d. IV-ų klasių auklėtojų
susirinkimas
(ats. A. Kleinaitė).

24 d. „Paskutinio
skambučio“ šventė
(ats. A. Kleinaitė ir III-įų klasių
vadovai).

Mokytojų penkiaminutė.

26 d. biologijos valstybinis
brandos egzaminas (centras –
Vilniaus Joachimo Lelevelio
inžinerijos gimnazija).

Individualūs pokalbiai su
mokytojais (ats. E. Grigaliūnas,
skyrių vedėjos).


III klasių mokinių prašymų
dėl leidimo koreguoti
individualius ugdymo planus
analizė ir įsakymo rengimas
(ats. D. Okunienė).


Pamokų krūvio planavimas
2017 -2018 m.m.
(ats. E. Grigaliūnas,
D. Okunienė, skyrių vedėjos).

I klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos Nacionalinį lankytojų centrą
(ats. J. Sikorskienė).

V savaitė
gegužės

30 d. 18.00 val. aktų salėje
Bendruomenės renginys.

Mokytojų penkiaminutė


Gamtamokslių popietė „Gamtos
spalvos“ (ats. K. Žekonytė, A. Griškienė,

28 –
birželio
3 d.)

J. Bodrije).

Instruktažas lietuvių kalbos
ir literatūros valstybinio
brandos egzamino
vykdytojams
(ats. D. Okunienė).


27 - 28 d. lietuvių kalbos ir
literatūros PUPP vykdymas
ir vertinimas (ats.
D. Okunienė, V. Jasienė,
A. Mikalauskienė).



01 d. matematikos PUPP
vykdymas ir vertinimas
(ats. D. Okunienė,
A. Mikalauskienė,
V. Jasienė).

02 d. Žirmūnų gimnazija –
lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinio brandos
egzamino centras
(ats. E. Grigaliūnas).

02 d. lietuvių kalbos ir
literatūros valstybinis brandos
egzaminas (centrai - Vilniaus
Antakalnio ir Vilniaus
Joachimo Lelevelio inžinerijos
gimnazija).


2018 m. I-o pusmečio
veiklos plano analizė,
aptarimas
(skyrių vedėjos, metodinių
grupių pirmininkai).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

