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   2017-11-30 

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų 

ir kūno kultūros ugdymo skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla  

Gruodžio 

 (1-3 d.) 

 01-12 d.  renginys ,,Advento 

vainikas" ( tikyba, technologijos) 

(ats.V. Gailiūnienė) 

 

 01d.-  kraujo donorystės 

akcija ( ats. J. Burzdikienė) 

01 d. matematikos ir 

gamtamokslinio 

raštingumo NEC 

konkursas  

(ats. A. Mikalauskienė). 

  
Akcija ,,Dovanok knygą 

gimnazijai“ (ats. V. 

Jasienė) - visą mėnesį. 

  

Gruodžio 

(4-10 d.) 

05- 06 d. DSD II (vokiečių kalbos) 

egzaminas žodžiu (ats. D. Šiurkutė). 

  

05 d. lotynų kalbos ir Antikos 

kultūros olimpiada (ats. D. Butvytienė) 

  

06 d. edukacinis užsiėmimas ,,Kaip 

įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, 

atminimą?“ Nacionalinėje dailės 

galerijoje (dalyvauja IVB8 grupės 

mokiniai, ats. V. Stanevičienė). 

  

07 d. IV klasių mokinių lietuvių 

kalbos ir literatūros bandomasis 

egzaminas ir mokinių darbų taisymas 

(ats.  lietuvių kalbos ir literatūros 

Kalėdinės elektroninės atvirutės 

(atlieka I-II klasių mokiniai, ats. IT 

mokytojai). 

  

Ie klasės mokinių išvyka į VU 

Medicinos istorijos muziejų (ats. V. 

Baužienė). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVII 

sporto žaidynių merginų krepšinio 

čempionatas (vyks pagal atskirą 

grafiką,  ats. J. Jurčiuvienė,  

L. Kavaliauskienė). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVII 

sporto žaidynių vaikinų krepšinio 

06 d. edukacinė kelionė, 

skirta Lietuvos 100-čiui (ats. 

A. Mikalauskienė). 

  

07 d.  Džiazo, dainos ir 

poezijos valanda ,,Ugnim ant 

debesų“ (dalyvauja III klasių 

mokiniai, ats. V. Jasienė). 

  

08d.  mokymai IIf klasės 

gimnazistams LMNŠC 

karjeros skyriuje ( ats.  

 O. Gurevičiūtė, J. Burzdikienė) 

Mokytojų penkiaminutė 

  

04 d. 2018 m. veiklos 

plano rengimo darbo 

grupės posėdis 

(ats. E. Grigaliūnas). 

  
05 d. 18.00-20.00 val. 

Tėvų diena: 

susitikimai su lietuvių 

kalbos ir literatūros, 

užsienio kalbų, menų, 

technologijų  mokytojais 

(ats. administracija). 

  

07 d. 18.00-20.00 val. 



mokytojai). 

  
07 d. išvyka į ,,Prospekto“ galeriją  

su III kl. fotografijos grupe (ats. S. 

Pečiulienė). 

  

I-II klasių mokinių ruošimas užsienio 

kalbos ( rusų) olimpiadai (filmuko 

scenarijus, komandos sudarymas) 

(visą mėnesį,   ats. L. Sosunova,  

A. Kindurienė). 

  

Erasmus + projektas. Internetinio 

puslapio sukūrimas, plano Vilniaus 

mobilumui (balandžio 14 - 21 d.) 

sudarymas (ats. D. Šiurkutė). 

  

Pasiruošimas konkursui ,,Tavo 

žvilgsnis“ ir Kalbų kengūrai  (visą 

mėnesį, ats. užsienio kalbų mokytojos). 

  

Diktanto metodo pristatymas ir 

panaudojimas ugdant klausymo 

gebėjimus IV klasėse  

(ats. V. Stanevičienė). 

  

08 d. kalbos Kengūros lyderių 

konkurso darbų pridavimas  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

08 d. III-IV kl. teatro gr., teatro 

studijos "Alyvos" mokinių išvyka į 

spektaklį ,,Lokis" (LNDT) (ats.  R. 

Kulytė Polini). 

čempionatas (vyks pagal atskirą 

grafiką,  ats. A. Giedraitis, J. Jurčiuvienė) 

  

2017-2018 m. m. Vilniaus miesto 

mokyklų žaidynės pagal atsiunčiamą 

atskirą grafiką (žaidynių 

organizatorius - Viešoji įstaiga 

,,Sveikas miestas“) 

(ats. kūno kultūros mokytojai). 

 

Tėvų diena: 

susitikimai su gamtos 

mokslų, socialinių 

mokslų, matematikos, 

informacinių 

technologijų, kūno 

kultūros mokytojais 

(ats. administracija). 

  
08 d. IT olimpiados II 

etapas (ats. A. 

Mikalauskienė, V. 

Gaižienė). 

  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros bandomojo  

egzamino organizavimas 

ir vykdymas  IV klasėse 

(ats. V. Jasienė). 

  
09 d. 10.00 val. Vilniaus 

miesto Žirmūnų 

bendruomenės Kalėdinis 

krepšinio turnyras 

(ats. E. Grigaliūnas,  

 kūno kultūros mokytojai). 

  

Kvalifikacinių renginių 

apskaita 

(ats. skyrių vedėjos). 

  

Tamo dienyno pildymo 

stebėsena  

(pagal poreikį,  



 

08-09 d. dalyvavimas 

seminare „Aktorinės ir vokalinės 

jungties pedagogikoje beieškant. 

Miuziklas“, Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras (R. Kulytė Polini). 

  

Dalyvaujame Lietuvos respublikos 

gimnazijų I- IV klasių mokinių 

integruotame istorijos – technologijų 

konkurse „Lietuvos 

Nepriklausomybei – 100“ (III ir IV kl. 

grafinio dizaino grupės, ats. S. 

Pečiulienė). 

  

Grafikos technikos, IV klasių 

mokinių kartono raižinio technika 

atliktų kūrybinių darbų ,,Lietuviškas 

peizažas“ paroda I aukšto fojė (ats. S. 

Savickienė). 

  

09d. IV kl. išvyka į Nacionalinį 

dramos teatrą žiūrėti spektaklio 

,,Katedra" (ats. L. Laurinavičiūtė,  

R. Šilinskienė, M. Maniušis). 

  

Kūrybinių darbų ,,Mandala“ paroda 

Vilniaus miesto ,,Vilniaus vartų“ 

centre (ats. S. Pečiulienė). 

  

Menų koridoriuje parodos:  

-,,Ženklas-logotipas“ IV kl. grafinio 

dizaino darbai 

-,,Sapnas“ II kl. simbolizmo tapybos 

administracija). 

  

I-IV klasių mokinių ir jų 

tėvų internetinė apklausa 

(IQES online Lietuva 

interneto platformoje) 

(ats. D. Okunienė). 

  

Pamokų stebėsena 

(visą mėnesį, V. Jasienė,  

A. Mikalauskienė). 



darbai (ats. S. Pečiulienė). 

  

II klasių mokinių kūrybinių darbų 

„Kalėdinio karpinio“ paroda- 

konkursas. Visuose durų langeliuose.  

( S. Savickienė, S. Pečiulienė). 

  

Gimnazijos erdvių puošimas 

šventėms (ats. S. Pečiulienė). 

  

IV klasių mokinių kūrybinių 

instaliacijų paroda (trečiame aukšte 

prie 310 kab., ats. S. Savickienė). 

  

Integruota anglų kalbos ir ekonomikos    

pamoka  (ats. J. Miškinienė,  

I. Niuniavaitė).  
Gruodžio 

(11-17 d.) 

13 -14 d. anglų kalbos olimpiados III 

klasėse I etapas (koordinuoja ir 

organizuoja V. Stanevičienė).  

Anglų kalbos olimpiados I etapo 

rašymo ir kalbėjimo užduočių 

vertinimas (J. Miškinienė, S. Šernienė, 

D. Kalinskienė). 

  

13 d. per 6-7 pamokas lietuvių kalbos 

ir literatūros olimpiada (ats. V. 

Jasienė). 

  

15 d. susitikimas su LIDL atstove 

Daina Balčiūniene apie dualines 

studijas Vokietijoje (ats. D. Šiurkutė). 

  

Kaip parašyti rašinį per 20 min.? 

11 d. biologijos olimpiados I etapas 

(ats. D. Puodžiukienė, J. Bodrije, V. 

Baužienė). 

  

13 d. pamoka – paskaita VU 

Planetariume (dalyvauja IIg, IIf klasės, 

ats. A. Griškienė, O. Gaubienė). 

  

14 d. chemijos olimpiados I etapas 

(ats. K. Žekonytė, N. Daubaraitė). 

  

Respublikinis Kalėdinių ir 

naujametinių atvirukų konkursas 

,,Žiemos fantazija 2017“ (ats. IT 

mokytojai). 

  

Sportinių kompleksinių užduočių 

14 d.  mokymai IIc  klasės 

gimnazistams LMNŠC 

karjeros skyriuje ( ats.  

J. Sikorskienė, J. Burzdikienė) 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

I-IV klasių mokinių ir jų 

tėvų IQES online  

internetinės apklausos 

rezultatų apibendrinimas 

(ats. D. Okunienė). 

  

Metodinės tarybos 

susirinkimas 

(ats. N. Zdanienė). 

 



PTE metodo pritaikymas IV klasėse, 

rengiantis VBE (ats. V. Stanevičienė). 

  

 Projektas ,,Pasveikink“ – rankų 

darbo šventiniai atvirukai  Kalėdoms. 

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

  

III klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Baltas burbulas“ 

pagrindinėje laiptinėje (ats. S. 

Savickienė). 

varžytuvės (uždarų patalpų keturkovė, 

ats. L. Kavaliauskienė). 

  

II klasių gimnazistų edukacinė išvyka 

,,Tartu-mokslo centras ,,Ahha“ - 

Talinas“ (ats. J. Sikorskienė). 

Gruodžio 

(18-24 d.) 

18 d. vokiečių kalbos olimpiados I 

etapas (ats. D. Šiurkutė).  

  

20 d. Valdovų rūmuose tarptautinių 

konkursų nugalėtojų ir dalyvių 

pagerbimas (ats. D. Šiurkutė). 

  
Integruota anglų kalbos ir istorijos    

pamoka  (ats. L. Gadžijeva,  

M. Maniušis). 

  

Šventinės Kalėdinės užsienio kalbų 

pamokos (ats. užsienio kalbų 

mokytojos). 

  

Kalėdinių sveikinimų paroda IIc klasėje 

(ats. V. Mikšienė). 

  

I klasių mokinių Kalėdinių dainų 

koncertas  (ats. N. Smilinskienė). 

  
IV klasių mokinių kūrybinių koliažų 

paroda „Mood board“ TV ekrane ir 

18 d. matematikos konkurso ,,Euklidas“ I 

etapas (ats. E. Lučnikovienė). 

  

19 d. matematikos olimpiados I etapas 

(ats. E. Lučnikovienė). 

  

19 d. VGTU  klasės (4A3  ir Ig 

grupės) atlieka chemijos laboratorinius 

darbus VGTU laboratorijose  

(ats. K. Žekonytė). 

  

20 d. paskaita teletiltas su JAV 

mokslininkais ,,Gravitacinės bangos“ 

(dalyvauja 30 mokinių, ats. A. Griškienė, 

O. Gaubienė). 

  

21 d. fizikos olimpiados I etapas 

(ats. A. Griškienė, O. Gaubienė). 

  

Bendradarbiaujančių gimnazijų 

merginų ir vaikinų ,,Kalėdinis 

krepšinio turnyras“ Simono Daukanto 

gimnazijoje (ats. V. Vasilevskienė,  

21 d. literatūrinė - muzikinė 

kompozicija ,,Lėmė dievai 

poetu man tapti“, skirta 

Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kūrybai 

(dalyvauja III klasių mokiniai, 

ats. V. Jasienė). 

  

22 d.  Kalėdinis muzikinis 

spektaklis "Meilė, muzika, 

lemputės", pagal mokinių 

kurtas istorijas (ats. R. Kulytė 

Polini, A. Kleinaitė). 

  
Su teatro studijos ,,Alyvos" 

spektakliu ,,Angelai man 

glosto plaukus“ vykstame į 

Vilniaus ,,Vilnios'' 

pagrindinę mokyklą (ats.A. 

Kleinaitė, R. Kulytė Polini). 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

18 d. 2018 m. veiklos 

plano rengimo darbo 

grupės posėdis 

(ats. E. Grigaliūnas). 

  

Gimnazijos įsivertinimo ir 

pažangos anketos už 2016-

2017 m. m. pildymas ir 

pateikimas NMVA 

(ats. D. Okunienė). 

 



IT svetainėje (ats. S. Savickienė). 

 

 

A. Giedraitis). 

  

Rankų lenkimo turnyras  

(ats. V. Vasilevskienė). 

Gruodžio 

(25-31 d.) 

   III-IV klasių mokinių 

prašymų dėl leidimo 

koreguoti individualius 

ugdymo planus peržiūra 

ir įsakymo projekto 

ruošimas 

(ats. D. Okunienė). 

  

Gimnazijos darbuotojų 

susirinkimas  

(ats. administracija). 

  

Metodinės tarybos 

susirinkimas 

(ats. D. Okunienė,  

N. Zdanienė). 

  

Sausio mėnesio darbo 

plano rengimas 

(ats. D. Okunienė). 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


