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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų 

ir kūno kultūros ugdymo skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Kita veikla 

I savaitė 

(1-5 d.) 

01 d. anglų kalbos bandomasis  

egzaminas ir mokinių darbų 

vertinimas 
(ats. J. Miškinienė, anglų kalbos 

mokytojos, dirbančios IV klasėse). 

  

01 d. dalyvaujame I-II klasių anglų 

kalbos konkurse šv. Kristoforo 

gimnazijoje (ats. L. Gadžijeva). 

  

02 d. Vilniaus miesto meninio 

skaitymo konkursas   
(ats. D. Ignotienė, A. Markeliūnienė). 

  

Vasario mėn. vyksta III klasių 

mokinių kūrybinių improvizacijų 

pagal žinomų menininkų darbus 

paroda menų korpuse  

(ats. S. Savickienė). 

  

Sausio 26 d. - vasario 3 d. 

respublikinio etikos konkurso 

Moralinės dilemos I turas 

gimnazijoje (ats. Z. Jackūnienė).  

  

2 - 4 d. seminaras Lietuvos 

vokiečių kalbos mokytojams  apie 

debatus Trakuose (seminarą veda 

 D. Šiurkutė). 

  

Visą vasario mėn. ruošimasis 

Mainų savaitei Vokietijoje 
 (ats.  D. Šiurkutė). 

  

03 d. Vilniaus miesto fizikos 

olimpiada 
(ats. A. Griškienė, O. Gaubienė). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVI 

sporto žaidynių vaikinų krepšinio 

varžybos  (ats. A. Giedraitis). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVI 

sporto žaidynių vaikinų tinklinio 

varžybos  (ats. A. Giedraitis). 

 

Vilniaus miesto gimnazistų XVI 

sporto žaidynių merginų  tinklinio 

varžybos  (ats. V. Vasilevskienė). 

  

04 d. 5-12 klasių mokinių Lietuvos 

mokyklų žaidynių šachmatų varžybos 

Druskininkuose (ats. A. Giedraitis). 

  

Vasario mėn. vykdomos II klasių 

merginų tarpklasinės tinklinio 

varžybos (ats. V. Vasilevskienė, 

 L. Kavaliauskienė). 
 

 

01d.Senato susirinkimas  

(ats. A.Kleinaitė, Senatas). 

  

02 d. prevencinė paskaita  

(ats. J. Burzdikienė,  

M. Garnatkevičiūtė) 

  

02 d. II klasių moksleiviams 

paskaita- koncertas  „ 

Niekada taip nesijaučiau“  

Saša Song 
(ats. A. Kleinaitė, II klasių 

vadovai). 

  

02 d. III-IV klasių mokinių 

apsilankymas Litexpo parodoje 

„Studijos 2017“) 

( ats. III-IV klasių vadovai). 

  

III klasių anoniminė apklausa 

apie patyčias gimnazijoje  (ats. 

III klasių vadovai, V.Gaižienė). 

 
 

Vasario 1 - 2 d. Vidurinio 

ugdymo programos aprašo 

pristatymas  II-ų klasių 

mokiniams ir jų tėvams  
(ats. E. Grigaliūnas, 

D. Okunienė). 

  

Vasario 1 – 2 d. gimnazijoje 

vyksta klasių tėvų 

susirinkimai (ats. klasių 

vadovai). 

  

01 d. 18.00 val. gimnazijos 

tarybos posėdis 
 (ats. E. Grigaliūnas). 

  

II klasių  mokinių, 

dalyvausiančių PUPP-e,  

registracija Mokinių registre  

(ats. D. Okunienė). 

  

Bandomųjų brandos           

egzaminų organizavimas,   

vykdymas, vertinimas  
 (ats. V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 



Dailės olimpiados I etapo 

organizavimas (ats. S. Pečiulienė). 

  

II-III klasių rusų kalbos olimpiados 

I etapas (ats. A. Kindurienė,  

L. Sosunova). 

  

Visą mėn. pasirengimas DSD I 

egzaminui (ats. D. Šiurkutė). 

  

Visą vasario mėn. ruošimasis 

Lietuvos moksleivių vokiečių 

kalbos olimpiadai (ats. D. Šiurkutė). 
 

II savaitė 

(6-12 d.) 

III klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda menų korpuse ,,Fraktalai“ 

(ats. S. Savickienė). 

  

09 d. I-ų klasių mokinių komandos 

dalyvavimas bendradarbiaujančių 

gimnazijų viktorinoje ,,Getting to 

know the UK“ Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijoje 
 (ats. L. Gadžijeva). 

  

10 d. Vilniaus miesto dailės 

olimpiada (ats. S. Pečiulienė). 

  

Autorinė grafinio dizaino I kurso 

studentės, buvusios  gimnazistės, 

paroda  (ats. S. Pečiulienė). 

  

Pamoka kitoje erdvėje. Išvyka į 

Taikomosios dailės muziejų 

 (ats. V. Gailiūnienė). 

  

Ruošimasis ,,Lesefuechse“  

konkursui (ats. D. Šiurkutė). 

  

13 d. anglų kalbos bandomojo 

egzamino rezultatų pateikimas ir 

06 d. istorijos olimpiados I etapas  

(ats. istorijos mokytojai). 

  

09 d. II klasių mišrių komandų 

,,Žaibo“ tinklinio turnyras 5x5, skirtas 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti (ats. A. Giedraitis,  

L. Kavaliauskienė). 

  

10 d. Vilniaus miesto matematikos 

olimpiada (ats. R. Minkevičienė). 

  

III klasių mokinių edukacinė išvyka į 

Katedros požemius (ats. R. Šilinskienė). 

  

II-III sav.  I klasių mokinių išvyka į 

Signatarų namus (ats. M. Maniušis,  

J. Varakauskienė). 

  

2016 m. gruodžio - 2017 m. kovo 

mėn. 2001 metų gimimo ir jaunesnių 

vaikinų krepšinio varžybos  

(ats. J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė). 

IV klasių anoniminė 

apklausa apie patyčias 

gimnazijoje  (ats. IV klasių 

vadovai, V. Gaižienė). 

  
09 d. IT ir matematikos 

eksperto Mark Bedworth            

( Britanija)  paskaita   

„ Matematika ir menai“ III-IV 

klasių mokiniams 

(ats. A. Kleinaitė). 

  

09 d. Dizaino kolegijos studijų 

programos ir karjeros galimybių 

pristatymas III a klasėje (ats. V. 

Mikšienė, J. Burzdikienė) 

  

09 d. paskaitos I klasėms. 

Prevencinis renginys su 

1VPK pareigūnais  

Teisės pažeidimų prevencija. 

(ats. J. Burzdikienė) 

  

09 d.  Savanorystės 

organizacijos  „ Kitas 

variantas“ pristatymas II 

klasių mokiniams  
 (ats. Senatas) 

Valstybinių brandos 

egzaminų kandidatų darbų 

vertintojų registracija 

duomenų perdavimo 

sistemoje KELTAS  

(ats. D. Okunienė). 

  

 Tamo dienyno pildymo 

stebėsena  
(pagal poreikį, administracija).  

 



analizė (ats. anglų kalbos mokytojos, 

dirbančios IV klasėse). 

  

15 d. susitikimas - diskusija  su 

Vilniaus tarptautinio licėjaus 

mokiniais Prancūzų institute 

(dalyviai II-IV kl. mokiniai, ats. M. 

Zarembienė). 

  

10 d. Senato vakaras skirtas 

artėjančiai šv.Valentino 

dienai. Grupės jauti 

koncertas (ats. Senatas). 

III 

savaitė 

(13-19 d.) 

 I klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda menų korpuse ,,Mandala“ 
(ats. S. Savickienė). 

  

Mokinių registracija Kalbų 

Kengūros konkursui  (ats. L. 

Gadžijeva , užsienio k. mokytojai). 

  

17 d. dalyvavimas Litterula ir 

Express Publishing leidyklos 

seminare tema ,,Individualised 

Teaching for a Global World“  
(S. Šernienė, L. Gadžijeva). 

13 d. fizikos bandomasis egzaminas ir 

mokinių darbų vertinimas 
(ats. A. Griškienė). 

  

Viktorina II klasių mokiniams per 

pilietiškumo pamokas „Ką žinai apie  

Vasario 16-ąją“ 
(ats. R. Šilinskienė, M. Maniušis). 

3A1 ir 3A2 grupės atlieka fizikos 

laboratorinius darbus VGTU 

laboratorijose (ats. O. Gaubienė). 

  

Dalyvavimas Vilniaus miesto 

bendradarbiaujančių gimnazijų II 

klasių mokinių viktorinoje ,,Vasario 

16-oji“ Signatarų namuose  

(ats. M. Maniušis). 

  

Pamoka Prano Mašioto pradinės 

mokyklos mokiniams ir mokytojams 

tema ,,Kūnų sandara“ (ats. K. Žekonytė, 

A. Griškienė). 

  

15 d. I-IV klasių baudų metimų 

konkursas, skirtas Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai paminėti  
(ats. kūno kultūros mokytojai). 

13 d.Senato susirinkimas  
(ats.  A. Kleinaitė, Senatas). 

  

15 d. Senato akcija „Lietuvos 

trispalvė-mano širdies 

vėliava“ 
(ats. A. Kleinaitė, Senatas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paruošiamieji darbai 

kandidatų registracijai 

KELTE 
(ats. D. Okunienė). 

 

IV 

savaitė 

(20-28 d.) 

 

III klasių mokinių akademinio 

piešimo darbų paroda menų 

korpuse ,,Kas mano kišenėje?“  

(ats. S. Savickienė). 

  

II klasių mokinių tapybos darbų 

24 d. Vilniaus miesto ekonomikos ir 

verslumo olimpiada (ats. I. Niuniavaitė). 

  

Geografijos olimpiados I etapas  

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

  

20 d  Senato susitikimas su 

gimnazijos direktoriumi 
(ats. A. Kleinaitė). 

  

23d.  prevencinė paskaita 

 (ats. J. Burzdikienė, 

22 d. 14.45 val. 206 kab. 

mokytojų tarybos posėdis 

(ats. E. Grigaliūnas). 

 

  

IV klasių mokinių brandos 



paroda ,,Minčių paslaptys“ - 

improvizacijos simbolizmo tema 

(ats. S. Pečiulienė). 

  

Vasario 20 - 24 dienomis  II - ose 

klasėse vyksta integruotos etikos ir 

profesinės karjeros pamokos  
(ats. Z. Jackūnienė, J. Burzdikienė). 

  

I klasių mokinių tapybos darbai 

,,Architektūros motyvas“  

(ats. S. Pečiulienė). 

  

23 d. Vilniaus miesto technologijų 

olimpiada (ats. V. Gailiūnienė). 

  

 24 d. Lietuvos moksleivių lotynų 

kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada (ats. D. Budvytienė). 

  

II-III klasių rusų kalbos olimpiados 

IIetapas (ats. A. Kindurienė, 

 L. Sosunova). 

  

28 d. 2017 m. Kalbų Kengūros 

(užsienio kalbos) projekto 

vykdymas (ats. L. Gadžijeva,  

D. Kalinskienė). 

Vasario 27 d. - kovo 9 d.  2000 metų 

gimimo ir jaunesnių vaikinų tinklinio 

varžybos (ats. A. Giedraitis,  

L. Kavaliauskienė). 

  

Vasario 27 d. - kovo 9 d.  2000 metų 

gimimo ir jaunesnių merginų tinklinio 

varžybos (ats. V. Vasilevskienė, 

 J. Jurčiuvienė). 

 

 M. Garnatkevičiūtė). 

  

23 d. VŽG alumno T. Mūžo 

paskaita II klasių mokiniams  

VU Informatikos perspektyva 

(ats.V. Gaižienė). 

  

24 d.  Šimtadienio šventė 
(ats. A. Kleinaitė,  III-ių klasių 

vadovai). 

 

egzaminų pasirinkimai ir jų 

suvedimas į Mokinių registrą 

(ats. D. Okunienė,  

IV klasių vadovai). 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


