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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GEGUŽĖS 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 -7 d.) 

01 -08 d. moksleivių  mainai 

Vokietijoje, Padeborne  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

03 d. lietuvių kalbos ir literatūros 

patikrinamasis darbas I klasėse  

  

03 d. filmų kūrimo grupės III ir IV 

klasių darbų peržiūra aktų  salėje 
(ats. R. Kulytė Polini). 

  

Metinės darbo ataskaitos rengimas 

(visą gegužės mėnesį, užsienio kalbų 

mokytojos). 

  

III-ių klasių mokinių užsienio 

kalbos (anglų)  patikrinamųjų 

darbų vertinimas (ats. anglų k. 

mokytojos dirbančios III klasėse). 

  

Gegužės mėn. mokinių darbų  

paroda lauke  
(ats. V. Gailiūnienė, E. Bortkevičius). 

  

I klasių tapybos darbų paroda 

,,Romantiškas peizažas“  
(ats. S. Pečiulienė). 

  

I klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda pagal XXa. pointilizmą 

„Gėlės" Ia. menų korpuse 
(ats. S. Savickienė). 

 

 

04 d. matematikos patikrinamieji 

darbai I ir III klasėse  
(ats. R. Minkevičienė, N. Zdanienė, R. 

Mazūrienė). 

  

Edukacinė išvyka į Santariškių klinikų 

dializės centrą (ats. D. Puodžiukienė). 

  

I - II savaitė ,,Žalioji olimpiada“ 

(dalyvauja II klasių mokiniai, ats. J. 

Bodrije). 

  

3A1, 3A2, 4A1 ir 4A2 fizikos grupės 

(gegužės mėn. pirmadieniais, 

antradieniais ir ketvirtadieniais) 

atlieka fizikos laboratorinius darbus 

VGTU laboratorijose (ats. O. Gaubienė, 

A. Griškienė). 

  

Gegužės mėnesį vykdomos I klasių 

vaikinų 5x5 tarpklasinės krepšinio 

varžybos (ats. J. Jurčiuvienė, 

 L. Kavaliauskienė). 

  

Gegužės  mėn. (pagal atskirą planą) 

vykdomos šios varžybos: 

- merginų futbolo 5x5 varžybos; 

- lengvosios atletikos atskirų rungčių 

ir estafetės merginų varžybos; 

- lengvosios atletikos atskirų rungčių 

ir estafetės vaikinų varžybos 
(ats. kūno kultūros mokytojai). 

  

Kasdien po 4 pamokų vyksta judrioji 

04 d.- ugdymo karjerai 

renginys. Studijų VU ir 

VGTU pristatymas II klasių 

mokiniams 
( ats. J. Burzdikienė). 

  

02-04 d. klasių tėvų 

susirinkimai  

(ats. A. Kleinaitė, klasių 

vadovai). 

  

05 d. teatro studijos 

“Alyvos” dalyvavimas 

Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazijoje XII teatrinių 

improvizacijų šventėje    

„Melpomenė kviečia – 2017” 
(ats. R. Kulytė Polini). 

  

05 d. konferencija LR Seime 

,,Socialinė lyderystė”. 

Dalyvauja senato atstovai  

(ats. A. Kleinaitė). 
 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

 

II-ų klasių mokinių 

individualių ugdymo planų - 

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

vadovai). 

 

 

 
 



pertrauka VŽG stadione  
(ats. L. Kavaliauskienė). 

II savaitė 

(8-14 d.) 

10 d. III  klasių fotografijos grupės  

pamoka Nacionalinėje dailės 

galerijoje (ats. S. Pečiulienė). 

  

11 d. vokiečių kalbos DSDI ir 

DSDII diplomų teikimas Vokietijos 

ambasadoje  (ats. D. Šiurkutė). 

  

11 d. lietuvių kalbos ir literatūros 

patikrinamasis darbas III klasėse  

  

12 d. 14.30 ir 16.00 val.  Vilniaus 

Senamiesčio teatre spektaklio pagal 

Melvin Burges knygą "Heroinas" 

pristatymas (ats. R. Kulytė Polini ir 

IV klasių teatro grupė). 

  

IV klasių  tapybos darbų paroda 

,,Modernizmo kryptis“ ir  

IV klasių grafinio dizaino darbų 

paroda ,,Gamtos forma. Ženklas“ 
(ats. S. Pečiulienė). 

  

 II klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Optinis menas" 

Matematikų korpuse 
 (ats. S. Savickienė). 

  

III klasės mokinių dailės grupės 

edukacinė pamoka ŠMC  
(ats. S. Savickienė). 

  

Frankofonijos dienos paminėjimas 

M. Biržiškos gimnazijoje. 

Bendradarbiaujančių gimnazijų 

renginys. Dalyviai : II klasių 

mokiniai (ats. M. Zarembienė). 

08 d.  7-8 pamokų metu Lietuvos 

Junior Achievement ekonomikos ir 

verslumo įskaita IV klasėse  
(ats. I. Niuniavaitė). 

  

09 d. Europos egzaminas. Dalyvauja 

II-IV klasių mokiniai (ats. už 

organizavimą M. Maniušis, už vertinimą - 

visi gimnazijos istorijos mokytojai).  

  

Gegužės  mėn. (pagal atskirą planą) 

vykdomos šios varžybos: 

- merginų orientavimosi sporto 

varžybos (ats. V. Vasilevskienė,  

J. Jurčiuvienė); 

- vaikinų orientavimosi sporto 

varžybos (ats. A. Giedraitis,  

L. Kavaliauskienė). 

10 d. Senato ataskaitinis 

posėdis. Susitikimas su 

mokinių audito grupe ir su 

gimnazijos direktoriumi  
( ats. A.Kleinaitė). 

  

11 d. susitikimas su Nato 

pareigūnais. Dalyvauja I 

klasės  (ats. O. Gurevičiūtė). 

  

11 d.- klasės valandėlė  Ia 

klasėje  

( psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijai) 
( ats. J. Burzdikienė,  

M. Garnatkevičiūtė, S. Atienė). 

  

12 d. aplinkosaugos 

konkursas 5-6 klasių 

moksleiviams Vilniaus 

miesto savivaldybėje 

„Ekologiškumo virusai 

plinta“  

Iniciatorius ir organizatorius 

VŽG I e klasės mokinys 

K.Vėgėlė ( ats. A.Kleinaitė). 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

Pamokų krūvio planavimas 

2017 -2018 m.m.  
(ats. E. Grigaliūnas,  

D. Okunienė, skyrių vedėjos). 

  

10 d. 13.00 val. Vilniaus miesto 

6 ir 8 klasių mokinių 

matematikos olimpiados II 

etapas (ats. D. Okunienė,  

N. Zdanienė). 

  

11 d.  metodinės tarybos 

posėdis (ats. D. Okunienė,  

D. Puodžiukienė). 

  

13 d. 9.00 val.  stojančiųjų į I 

klases mokinių žinių ir 

gebėjimų patikrinimas 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  

13 d. užsienio kalbos  

(vokiečių) valstybinis brandos 

egzaminas (centras –Vilniaus 

VGTU  inžinerijos licėjus). 

 

 

III 

savaitė 

16 d. išvyka į V. Mykolaičio -

Putino  muziejų (ats. N. Žiobienė). 

15 -17 d. IT dienos (ats. D. Bakšys). 

  

17 d. Senato susirinkimas. 

Savanorių ir Senato 

Mokytojų penkiaminutė. 

  



(15 -21d.)   

18 d. atvira integruota pamoka 

,,Augalų internetas" (ats.  

V. Gailiūnienė, J. Bodrije,  

D. Kalinskienė). 

  

 I-II klasių mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Mano dienos 

nuotaika"  (ats. S. Savickienė). 

  

15-17 d. stojančiųjų į I klases 

mokinių patikrinamųjų darbų 

vertinimas (lietuvių kalbos ir užsienio 

kalbų mokytojai). 

  

Integruota anglų kalbos - muzikos 

pamoka žaliojoje lauko klasėje  
(ats. D. Kalinskienė). 

  

Atvira integruota anglų kalbos - 

dailės pamoka (ats. S. Šernienė). 

18 ir 19 d.  edukacinė išvyka į VU. 

Dalyvauja III klasių mokiniai  
(ats. R. Šilinskienė). 

  

III ir IV savaitė - KGB Genocido aukų 

ir Tuskulėnų rimties parko muziejus. 

Dalyvauja II klasių mokiniai  
(ats. M. Maniušis, J. Varakauskienė,  

R. Šilinskienė, J. Šačkutė). 

  

18 d. 15.00 val. Kalnų parko stadione 

Lietuvos kūno kultūros ženklo 

programos testai: kūno kultūros 

ženklo 14-18 m. ,,Vis tobulėti“ 

normatyvai (ats. A. Giedraitis). 

  

15-17 d. stojančiųjų į I klases mokinių 

patikrinamųjų darbų vertinimas 

(matematikos, istorijos, gamtos mokslų 

mokytojai). 

stovyklos organizavimas 
(ats. A. Kleinaitė). 

  

18-22 d. dalyvavimas teatrų 

festivalyje VIth Open 

festival-contest of amateur 

school and youth’s theatres 

,,Perevtilennya” (Kijevas, 

Ukraina) (R. Kulytė Polini ir  

teatro studija ,,Alyvos") 
 

15-17 d. stojančiųjų į I klases 

mokinių patikrinamųjų darbų 

vertinimas (ats. D. Okunienė ,   V. 

Jasienė, A. Mikalauskienė). 

  

20 d. užsienio kalbos (anglų) 

valstybinis brandos 

egzaminas  

(centras – Vilniaus Senvagės 

ir Vilniaus Užupio 

gimnazijos). 

  

20 d. Žirmūnų gimnazija – 

užsienio kalbos (anglų) 

valstybinio brandos 

egzamino  centras (ats. D. 

Okunienė, V. Karčauskas). 

  

III klasių mokinių prašymų 

dėl leidimo koreguoti 

individualius ugdymo planus 

analizė ir įsakymo rengimas 
(ats. D. Okunienė). 

 

IV 

savaitė 

(22- 28d.) 

 

22 -26 d. mokinių ir mokytojų iš 

Prancūzijos priėmimas  
(ats. M. Zarembienė). 

IV ir V savaitė - edukacinė išvyka 

,,Išgyvenimas 1985 -ieji“ į Sovietų 

bunkerį (ats. M. Maniušis, J. 

Varakauskienė, R. Šilinskienė). 

  

Išvyka į saugomų teritorijų nacionalinį 

lankytojų centrą. Dalyvauja I klasių 

mokiniai (ats. J. Sikorskienė). 

  

Edukacinė išvyka į  Santariškių 

klinikų akių ligų centrą  

(ats. D. Puodžiukienė). 

25 d.  „Paskutinio 

skambučio“  šventė 
(ats. A. Kleinaitė ir III-įų klasių 

vadovai). 

  

Dailės būrelio kūrybinių 

darbų retrospektyva. Ia. 

dailės korpusas  
(ats. S. Savickienė). 

  

Dailės būrelio išvyka į 

Vilniaus meno galerijas  
(ats. S. Savickienė). 

 

 
 

 

 

22 d. 14.45 val. 206 kab. 

mokytojų tarybos posėdis 
(ats. E. Grigaliūnas). 

  

26 d. lietuvių kalbos 

(gimtosios) PUPP vykdymas 

ir vertinimas 
 (ats. V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 

  
27 d. užsienio kalbos (rusų) 

valstybinis brandos egzaminas 

(centras – Vilniaus šv. 

Kristoforo  gimnazija) 

  

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais (ats. E. Grigaliūnas, 

skyrių vedėjos). 



V savaitė 

gegužės 

29 –

birželio  

4 d.) 

  02 d. Mokslo metų pabaigos 

šventė. ( ats. A. Kleinaitė ir 

klasių vadovai). 

 

Mokytojų penkiaminutė 

  

Instruktažas lietuvių kalbos 

ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino 

vykdytojams 
(ats. D. Okunienė). 

 

01 d. matematikos PUPP 

vykdymas ir vertinimas 
 (ats. E. Grigaliūnas,  

V. Jasienė). 

  

2017 m.  I-o pusmečio 

veiklos plano analizė, 

aptarimas 
(skyrių vedėjos, metodinių 

grupių pirmininkai). 

           

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


