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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla 

Spalio 

1-9 d. 

Rugsėjo 30- spalio 6 d. mokinių 

mainai. Atvyksta 12 žmonių iš 

Vokietijos, Padeborno (veikla 

organizuojama pagal atskirą planą,  

ats. D. Šiurkutė). 

  

Spalio 1 - lapkričio 15 d. dalyvavimas 

nuotraukų konkurse ,,Kaip aš myliu 

Vilnių“  (ats. V. Gailiūnienė,  

S. Pečiulienė).  

  

04 d. dalyvavimas Vokietijos 

Vienybės dienos renginyje 

Valdovų rūmuose (dalyvauja  

D. Šiurkutė). 

  

04 d. Vilniaus miesto technologijų 

mokytojų ir mokinių darbų paroda 

,,Kubas, kvadratas, stačiakampis“ 

(ats. V. Gailiūnienė). 

  

06 d. užsienio kalbos (1-osios) 

patikrinamasis darbas I-ų  klasių 

mokiniams 
(ats.S. Šernienė,  D. Kalinskienė) 

  

Projektas ,,Pasveikink“ – atvirukai 

mokytojų dienai 

(ats. S. Pečiulienė, V. Gailiūnienė). 

  

Projektinė veikla ,,Žmogus tarp 

LR Konstitucijos egzamino  II etapas 

(ats. istorijos mokytojai).  

  

Projektinė veikla ,,Žmogus tarp 

žmonių“  II klasėse. Temų 

derinimas, aptarimas ir jų 

pasirinkimas (ats. gamtos mokslų 

mokytojai).  
  

VGTU klasės (4A1 ir 4A2 grupių) 

darbų derinimas su  dėstytoja Milda 

Pečiuliene (ats. A. Griškienė). 

Rugsėjo 26 - lapkričio 11 d. 

socialinio filmo konkursas 

,,Man ne tas pats“ (mokyklinis 

turas, ats. A. Kleinaitė,  

J. Burzdikienė) 

  

05 d. Mokytojų dienos 

renginiai  
(ats. A. Kleinaitė,  IV-ų  klasių 

vadovai). 

 
 

Mokytojų diena: 

,,Sveikinimo pyragas 

kolegai“  
(ats. metodinė taryba). 

  

I-ų  klasių mokinių  

užsienio  kalbos  

(1-osios) patikrinamojo 

darbo   organizavimas ir 

vykdymas 
(ats. V. Jasienė). 

  

III -IV klasių mokinių  

individualių ugdymo planų 

tikrinimas  
(ats. D. Okunienė). 

  

Pedagogų registro  

tvarkymas. 2-mokykla 

ataskaitos rengimas. 
(ats. D. Okunienė,  

D. Laurušonienė). 

  

Mokytojų pavadavimų 

rengimas 
(ats. V. Jasienė, 

A. Mikalauskienė). 

 



žmonių“  II klasėse. Temų 

pateikimas, aptarimas ir jų 

pasirinkimas (ats. užsienio kalbų 

mokytojai dirbantys II klasėse).  
  

Edukacinė išvyka į Puškino muziejų 

Markučiuose.  Dalyvauja II-ų klasių 

moksleiviai  (ats.  A. Kindurienė). 

  

Stendų Kalbų koridoriuje 

parengimas (ats. D. Šiurkutė). 

  

Parodos menų korpuse: 

- 2016 m. geriausių kūrybinių 

darbų paroda (ats. S. Savickienė) 

- ,,Mandala“ (IV kl. mokinių 

darbai) 

- ,,Statika - dinamika“ (III-IV kl. 

grafinio dizaino grupės mokinių 

darbai) 

- ,,Mano sukurtas herbas“ (II kl. 

mokinių darbai)(ats. S. Pečiulienė). 

  

Nuotolinio seminaro klausymas ,,Į 

mokinį orientuotas pamokos 

uždavinys - sėkmingos pamokos 

požymis“  (S. Šernienė). 

Spalio 

10 -16 d. 

 I-ų  klasių mokinių 

užsienio kalbos (1-osios) 

patikrinamųjų darbų vertinimas 

(užsienio kalbos mokytojai). 

  

11-15 d. kvalifikacijos kėlimas 

Drezdene (dalyvauja D. Šiurkutė). 

  

13 d.  lietuvių kalbos 

patikrinamasis  darbas I-ų klasių 

mokiniams 
(ats. V. Jasienė,  lietuvių kalbos 

mokytojai). 

13 d. ekskursija į VU Herbariumą 

(dalyvauja III kl. mokinių  jungtinė 

grupė, ats. J. Bodrije).  

 

10 d. 18.00 val. paskaita III-IV 

klasių mokiniams ir tėvams 

,,Studijos užsienyje“ 

 (ats. J. Burzdikienė). 

Skyriaus mokytojų  ir 

klasės vadovų prisijungimų 

prie elektroninio dienyno 

stebėsena  
(pagal poreikį,  

ats.  skyrių vedėjos). 

  

11 d. 14.45 val. metodinės 

tarybos posėdis  
(ats. D. Puodžiukienė,  

D. Okunienė). 

  

Pamokų stebėsena  



  

Kvalifikacijos kėlimo seminaras 

rusų kalbos mokytojams ,,Rusų 

kalbos egzamino rezultatų analizė 

ir veiklos gairės 2016-2017 m.m.“ 
(dalyvauja A. Kindurienė). 

(ats. V. Jasienė, 

A. Mikalauskienė). 

 

Spalio 

17-23 d. 

 

20 d. Vokiečių kalbos diena 
(respublikinis renginys, dalyvauja 

 D. Šiurkutė). 

  

III kl. teatro grupės mokinių išvyka 

į spektaklį (ats. R. Kulytė Polini). 

  

I-ų  klasių mokinių 
lietuvių kalbos  patikrinamųjų darbų 

vertinimas 

(lietuvių  kalbos mokytojai). 

  

IV-ų klasių mokinių išvyka į 

 V. Mykolaičio – Putino muziejų  

(ats. A. Markeliūnienė, L. 

Laurinavičiūtė, J. Leleivienė). 

19 d. 10.45 val. atvira kūno kultūros 

pamoka ,,Futbolas. Perdavimai“ II 

klasei (pamoką veda A. Giedraitis). 

21 d. kraujo donorystės akcija 
(ats. J. Burzdikienė). 

  

Gimnazijos savivaldos 

rinkimai (ats. A. Kleinaitė). 

  

21 d. Šokių vakaras  
(ats. A. Kleinaitė). 

20 d. 18.00 val. gimnazijos 

tarybos posėdis 
(ats. E. Grigaliūnas). 

Spalio 

24- 31 d. 

27 d. konferencija Žirmūnų 

gimnazijoje ,,Žaliosios edukacinės 

erdvės“ (ats. V. Gailiūnienė,  

J. Bodrije, D. Kalinskienė). 

  

IV-ų klasių mokinių išvyka į 

 V. Mykolaičio – Putino muziejų  

(ats. A. Markeliūnienė, L. 

Laurinavičiūtė, J. Leleivienė). 

Edukacinė išvyka į LR Teismų 

muziejų (dalyvauja II g  kl. mokiniai,  

ats. J. Varakauskienė). 

  

27 d. konferencija  ,,Žaliosios 

edukacinės erdvės“ (dalyvauja IIf ir IId 

kl. mokiniai,  ats. V. Gailiūnienė,  

J. Bodrije). 

  

Greito sprendimo uždavinių turnyras 

(ats. N. Zdanienė). 

 

 

27 d. ugdymo karjerai užsiėmimai 

LMNŠC  (dalyvauja IIc klasės 

mokiniai) 

(ats. J. Burzdikienė, S. Šernienė). 

26 d. 14.45 val. 206 kab. 

mokytojų tarybos posėdis 

 ,, 2016 m. brandos 

egzaminai, jų rezultatai, 

analizė” 
(ats. E. Grigaliūnas).  

  

26 d. 18.00 val. apskrito 

stalo diskusija 

,,Individualus ugdymo 

planas“ (ats. E. Grigaliūnas). 

  

Lapkričio mėnesio gimnazijos 

darbo  plano rengimas 

 (ats. D. Okunienė). 

 

 

 



Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Danutė Okunienė      

          


