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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius

Lapkričio Vaizdinės pateikties IV klasėms
,,Akademinės anglų kalbos
1-5 d.
vartojimas rašiniuose. Patarimai ir
užduotys“ parengimas ir
pristatymas (ats. V. Stanevičienė).


Tiksliųjų, gamtos, socialinių
mokslų ir kūno kultūros ugdymo
skyrius

Neformaliojo ugdymo
skyrius

2017-2018 m.m. Vilniaus miesto
mokyklų žaidynės pagal atsiunčiamą
atskirą grafiką (žaidynių
organizatoriai - Viešoji įstaiga
,,Sveikas miestas“) (ats. kūno kultūros

Administracijos veikla

02 d. 9.00 val. 206 kab.
seminaras gimnazijos
mokytojams ,,Streso
valdymas“ (lektorė L.
Laurinčiukienė) (ats.
E. Grigaliūnas, D. Okunienė).


mokytojai).

Užsienio kalbos metodinės grupės
darbo plano 2018 m. svarstymas ir
parengimas (iki lapkričio 15 d., ats.

04-05 d. gimnazijos
mokytojų pažintinė edukacinė kelionė
,,Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės palikimas
Baltarusijoje su istoriku dr.
Deimantu Karveliu“ (ats.

V. Stanevičienė).

E. Grigaliūnas, D. Okunienė)

Lapkričio 07 d. I-IV klasių mokinių išvyka į
spektaklį ,,Oliver Twist“ anglų
6-12 d.
kalba (ats. L. Gadžijeva).


09 d. III klasių muzikos grupės
vyksta į Vilniaus Gospel
atidarymo koncertą šv. Jonų
bažnyčioje (ats. N. Smilinskienė).

06 -17 d. Respublikinis IT
konkursas ,,Bebras“
(ats. V. Gaižienė).



07 d. VGTU dėstytojos paskaita If ir
Ig klasės mokiniams ,,Geriamojo
vandens paslaptys“ (ats. K. Žekonytė,
N. Daubaraitė).





10 d. ,,Godopoco“ trenerės stažuotojos, renginių vedėjos
Jorūnės Adinavičiūtės pamoka III (lydi mokinius ir vertina darbus
K. Žekonytė, ruošia mokinius N.
klasių teatro grupės mokiniams

09 d. dr. Bronislovo Lubio vardo
respublikinis konkursas Jonavoje

(ats. R. Kulytė-Polini).


Pasirengimas DSD II egzaminui
žodžiu (visą mėnesį,

Daubaraitė).


Vilniaus m. gimnazistų XVII sporto
žaidynių merginų krepšinio

09 d. moksleivių savanorių
susitikimas su Žirmūnų
bendruomenės centro
atstovais. (A.Kleinaitė, Senatas)

09 d. karjeros užsiėmimas IIe
klasės mokiniams Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo
centre ( LMNŠC)
(ats. J. Burzdikienė, J. Zaurienė).

Mokytojų penkiaminutė.


Statistinių ataskaitų 3Dmokykla ir 3ES – mokykla
paruošimas ir duomenų
pateikimas ŠVIS
(ats. D. Okunienė).


Tamo dienyno pildymo
stebėsena
(pagal poreikį,
administracija)

ats. D. Šiurkutė).



II klasių mokinių išvyka į filmą
Prancūzų institute
(ats. M. Zarembienė).


Miesto rusų kalbos mokytojų
seminaras. Valstybinio egzamino
rezultatai, darbų aptarimas, planas
(A. Kindurienė, L. Sosunova).


Integruota anglų kalbos bei
ekonomikos ir verslumo pamoka
(data derinama, ats. J. Miškinienė, I.
Niuniavaitė).


Dalyvavimas miesto rusų kalbos
metodinės tarybos posėdyje
(L. Sosunova).



IV klasių mokinių išvyka į V.
Mykolaičio - Putino butą muziejų

čempionatas (pagal atsiunčiamą
atskirą grafiką)
(ats.J. Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė).


Vilniaus m. gimnazistų XVII sporto
žaidynių vaikinų krepšinio
čempionatas (pagal atsiunčiamą
atskirą grafiką)
(ats.A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė).


Visą lapkričio mėnesį vyksta I-IV
klasių merginų, I-II klasių vaikinų,
mišrių komandų 3x3 tarpklasinės
krepšinio varžybos
(ats.V. Vasilevskienė, L.
Kavaliauskienė, J. Jurčiuvienė).


II-III savaitę II klasių gimnazistų
edukacinė ekskursija “Valstybės
Pažinimo centre”(atsakingi istorijos
mokytojai).

(ats. D. Budvytienė,
L. Laurinavičiūtė).


,,Mandala, juoda-balta“ - IV kl.
grafinio dizaino kūrybiniai darbai
I-o a. fojė (ats. S. Pečiulienė).


12 d. 19 val. spektaklio premjera
Keistuolių teatre ,,12 naktis, arba
Kaip norite" (dalyvauja IIIIV klasių teatro grupės, ats.
R. Kulytė-Polini).

Lapkričio 11-18 d. Erasmus projekto
mobilumas Lenkijoje, Wadowice
13-19 d.
(išvyksta 8 mokiniai ir 3 mokytojai,
ats. D. Šiurkutė).


14-15 d. informatikos olimpiada
gimnazijoje (ats. D. Bakšys).


14 d. VGTU dėstytojos paskaita If ir
Ig klasės mokiniams ,, Geriamojo

16 d. Tolerancijos diena
gimnazijoje (A.Kleinaitė,
Senatas)


16 d. dalyvaujame Velžio

Mokytojų penkiaminutė

Kvalifikacinių renginių
apskaita
(ats. skyrių vedėjos).

I klasių gabių mokinių grupės olimpiadų dalyvių- sudarymas ir
individualaus plano dėl
papildomo gebėjimo ugdymo
sudarymas ir aptarimas su juos
mokančiais mokytojais
(ats. V. Stanevičienė).


15 d. I-II klasių mokinių išvyka į
Atviro rato spektaklį ,,Lietaus
žemė“ (ats. L. Laurinavičiūtė,
N. Žiobienė).


16 d. Tolerancijos dienos
paminėjimo akcija ,,Rankos“
(ats. Z. Jackūnienė).

16 d. mokiniai dalyvauja kino
pamokoje Skalvijos kino teatre .
Filmo ,,Šokantys arabai“ peržiūra ir
aptarimas (ats. Z. Jackūnienė).


15 d. 18 val. dalyvaujame VVMT
projekte ,,Gyvojo teatro pamokos
Mažajame teatre“ (III-IV klasių
teatro grupės ir teatro studija
,,Alyvos“, ats R. Kulytė-Polini).


I klasių improvizacijos
,,Centrinis ornamentasmandala“, mišri technika (menų
koridorius)
Grafinės – tapybinės III klasių
mokinių improvizacijos
,,Saviraiška“ (ats. S. Pečiulienė).


II klasių kūrybinių tapybos darbų
paroda pagal XIXa. simbolizmą
,,Mano svajonė“ (menų
koridorius)(ats. S. Savickienė).

vandens ruošimo technologijos“
(ats. K. Žekonytė, N. Daubaraitė).


15 d. 14.30 val. paskaita VU
planetariume (ats. A. Griškienė,
O. Gaubienė, K. Žekonytė).


16 d. 14.30 val. dalyvaujame
Vilniaus miesto astronomijos
konkurse ,,Žvaigždikas“ Vilniaus
Žvėryno gimnazijoje
(ats. A. Griškienė, O. Gaubienė).


17 d. dalyvavimas gamtamokslinėje
laboratorinėje mugėje (K. Žekonytė).


Ig klasės mokinių ekskursija į VU
Santaros klinikų laboratorijas (ats. D.
Puodžiukienė).

gimnazijoje (Panevėžio raj.)
,,Mokinių teatrų sambūryje“ su
spektakliu ,,Angelai man
glosto plaukus“ (teatro studija
,,Alyvos“, ats. R. Kulytė-Polini).

16 d. karjeros užsiėmimas IIb
klasės mokiniams Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo
centre ( LMNŠC)
( ats. J. Burzdikienė,
E. Lučnikovienė).

16 d. organizacijos „Kitas
variantas“ pristatymas II klasių
mokiniams. ( A.Kleinaitė)



Veiklos plano rengimo darbo
grupės posėdis
(ats. E. Grigaliūnas).

20 d. 14.00 val. matematikos
Lapkričo 21 d. pilotinis vokiečių kalbos
egzaminas. Dalyvauja VŽG ir
uždavinių greito sprendimo
20-26d.
VUG moksleiviai (ats. D. Šiurkutė). konkurso II etapas (ats. N. Zdanienė).


I-III klasių kamerinės muzikos
koncertas aktų salėje
(ats. N. Smilinskienė).


IV klasių kūrybinių grafikos
lakštų paroda ,,Lietuviškas
peizažas“ (matematikų
koridorius)(ats. S. Savickienė).


22 d. 19 val. spektaklio premjera
Keistuolių teatre ,,12 naktis, arba
Kaip norite" (dalyvauja IIIIV klasių teatro grupės, ats.
R. Kulytė-Polini).

21d. 8 pamoka mokymai
mokytojams ,,Kalbėjimo
lavinimas" (ats. R. Kulytė
Polini).

21 d. VGTU dėstytojos paskaita If ir

Ig klasės mokiniams ,,Vandens
23 d. karjeros užsiėmimas 2d
Lietuvos mokinių neformaliojo
lašelio kelionė iki čiaupo“ (ats.
K. Žekonytė, N. Daubaraitė).

24 d. biologijos - technologijų
integruota pamoka ,,Audiniai“ (ats. J.
Bodrije, V. Gailiūnienė)


25 d. respublikinis astronomijos
konkursas ,,Po žvaigždėtu dangum“
(ats. A. Griškienė, O. Gaubienė).


II, IV klasių gimnazistų išvyka į
dokumentinio filmo “Siena tarp
Rytų ir Vakarų” peržiūrą, minint
Lietuvos kariuomenės dieną
(lapkričio 23 d.)(atsakingi istorijos

šveitimo centre ( LMNŠC)
( ats. J. Burzdikienė,
A. Kindurienė)

20- 23 d. Nacionalinės karjeros
savaitės renginiai
( ats. J. Burzdikienė)

20-25 d.Vilniaus Žirmūnų
bendruomenės centro ir Žirmūnų
gimnazijos moksleivių savanorių
akcija „ Gerumu sušildykime
širdis“ (A.Kleinaitė, Senatas)

Mokytojų penkiaminutė.

I-ų klasių mokinių, tėvų ir
klasės auklėtojo
susirinkimai:
individualaus mokinio
pažangos aplanko aptarimas.

mokytojai).


Ekskursija į VU Medicinos muziejų
(ats. D. Puodžiukienė).

Integruota chemijos - biologijos pamoka
,,Virškinimas“ (ats. V. Baužienė, K.
Žekonytė).

Lapkričio 28 d. DSD II egzaminas raštu
(ats. D. Šiurkutė).
27-30 d.


Lapkričio pab. - gruodžio mėn .
integruotas projektas ,, Advento
vainikas" (ats. V. Gailiūnienė,
A. Zašauskaitė).

29 d. fundamentinių gamtos mokslų, 30 d. karjeros užsiėmimas 2g
Lietuvos mokinių neformaliojo
matematikos ir informacinių
šveitimo centre ( LMNŠC)
technologijų savaitės renginys
( ats. J. Burzdikienė,
Vilniaus Biržiškos gimnazijoje
L. Gadžijeva)
(Gimnazijų ,,FunGaMa+IT

pirmenybės”)(dalyvauja II klasių
30 d. VŽG Protų lyga. 2 turas.
komanda, ats. K. Žekonytė, J.
( Ats. A.Kleinaitė, S.Šernienė,

Mokytojų penkiaminutė.

Gruodžio mėnesio gimnazijos
darbo plano rengimas
(ats. D. Okunienė).



Bodrije).

R.Stankevičius).

Nuo 4 sav. gimnazijos erdvių
puošimas šventėms (ats.
S.Pečiulienė, V. Gailiūnienė,
S. Savickienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

