
   Tvirtinu

Direktorius E. Grigaliūnas

Savaitės

Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius Neformaliojo ugdymo skyrius Administracijos veikla

Sausio mėn. II-IV savaitę vyksta 

registracija į vertimų konkursą 

,,Tavo žvilgsnis“ bei kalbų 

konkursą ,,Kengūra“ (ats. užsienio 

kalbų mokytojos).

2019 m. sausio – 2019 m. kovo 

mėnesiais 2002 m. gimimo ir 

jaunesnių vaikinų krepšinio 

varžybos (ats. L. 

Kavaliauskienė).

02 d. 9.00 val. pirmasis seminaras 

gimnazijos mokytojams iš 

ilgalaikės (40 val.) programos 

„Mokinio asmeninės pažangos 

projektavimas ir stebėjimas” (ats. 

D. Okunienė)

Sausio mėn. II-IV savaitę konkurso 

,,Tavo žvilgsnis“ dalyvių 

konsultavimas (ats.užsienio kalbų 

mokytojos).

 2018 – 2019 mokslo metų 

Vilniaus gimnazistų XVIII 

sporto žaidynės pagal 

atsiunčiamą atskirą grafiką (ats. 

kūno kultūros mokytojai).

III-IV klasių mokinių prašymų dėl 

leidimo koreguoti individualius 

ugdymo planus peržiūra ir įsakymo 

projekto paruošimas (ats. D. 

Okunienė).

Ruošimasis DSD I egzaminui (ats. 

D. Šiurkutė).

2018 – 2019 mokslo metų 

Vilniaus miesto mokyklų 

žaidynės pagal atsiunčiamą 

atskirą grafiką (žaidynių 

organizatoriai – Viešoji įstaiga 

,,Sveikas miestas“, ats. kūno 

kultūros mokytojai).

Erasmus projektas (visą sausio 

mėnesį, ats D. Šiurkutė).

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS SAUSIO MĖNESIO PLANAS
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III kl. mokinio ruošimas miesto 

olimpiadai (ats. V. Stanevičienė).

III klasių tapybos darbų paroda 

,,Gotikinės improvizacijos“ I-o a. 

fojė rėmeliuose (ats. S. Pečiulienė).

Išvyka į LMNSC parodą ,,Mokinių 

fotografijos konkurso darbai“ su III 

klasių fotografijos grupe (ats. S. 

Pečiulienė).

9 d. technologijų olimpiados 

Ietapas (ats. V. Gailiūnienė).

8 d. 15.30 val.. IVA2 chemijos 

grupės mokiniams laboratoriniai 

darbai VGTU – „Druskų 

hidrolizė“, „Metalų korozija“, 

„Vandens kietumo nustatymas“, 

„Tirpumo nustatymas“ (ats. 

K.Žekonytė)

Edukacinė pamoka ,,Kūrybingumo 

ugdymas"  Martyno Mažvydo 

bibliotekoje (dalyvauja Retorikos, 

Filmų kūrimo būrelio ir Teatro 

studijos ,,Alyvos“ mokiniai, ats. R. 

Kulytė Polini)

Mokytojų penkiaminutė.

II-III savaitę dailyraščio konkursas 

I klasėse (ats. D. Ignotienė).

Vykdomos II ir III klasių vaikinų 

tarpklasinės tinklinio varžybos 

(ats. V. Vasilevskienė,  L. 

Kavaliauskienė.

10 d. Senato susirinkimas. Kvalifikacinių renginių 2018 m. 

apskaita (ats. skyrių vedėjos).

Pranešimo rengimas VŽG 

metodinei konferencijai ,,Mano 

sėkmės pamoka”(ats. V. 

Stanevičienė).

10 d.  Respublikinis astronomijos 

konkursas – „Žvaigždikas“ (ats. A. 

Griškienė, O. Gaubienė).

10 d. VGK susirinkimas. Brandos atestatų, jų priedų ir 

pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimų blankų panaudojimo 

2018 metais ataskaitų ruošimas ir 

pateikimas Vilniaus m. 

savivaldybei (ats. D. Okunienė, E. 

Grigaliūnas).
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11 d. išvyka į Operos ir baleto 

teatrą, baletas ,,Romeo ir 

Džiuljeta”. Baleto aptarimas anglų 

kalba III-IV klasėse (diskutuojame 

apie V.Šekspyrą)(ats. V. Mikšienė)

11 d.  chemijos olimpiados II 

etapas Vilniaus miesto 9-12 klasių 

mokiniams Vilniaus Naujininkų 

mokykloje (ats. N. Daubaraitė, K. 

Žekonytė).

10 d. I klasių moksleivių 

susitikimas su Lietuvos Šaulių 

Sąjungos kariais. ( ats. gimnazijos 

tėvų komiteto pirmininkas E. 

Jakubauskas. A.Kleinaitė) 

12 d. dalyvavimas V.Mykolaičio- 

Putino komiksų konkurso parodos 

atidaryme-apdovanojimuose (S. 

Savickienė).

Visą mėnesį vyks II – III 

gimnazijos klasių mokinių 

sukurtų kalendorių pristatymas 

(ats. V. Gaižienė).

10 d. VGK susirinkimas.

I ir II klasių tapybos darbų paroda 

,,Metų laikai“ menų koridoriuje 

(ats. S. Pečiulienė).

III klasių gimnazistų edukacinis 

video projektas įprasminant 

Laisvės gynėjų dieną (ats. J. 

Šačkutė)

11d. Akcija "Atmintis gyva, nes 

liudija" (ats. A.Kleinaitė ir 

Senatas).

IV klasių fotografijos grupės 

išvyka į Nacionalinę galeriją į 

fotografo Antano Sutkaus parodą 

&quot;KOSMOS&quot; ,skirtą 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti (ats. S. 

Pečiulienė).

I klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda &quot;Daug-mažai&quot; 

menų koridoriuje (ats. S. 

Savickienė).
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15-23 d. mokymai Didžiojoje 

Britanijoje “Get inspired! Youth 

worker life coaching training” 

(dalyvauja L. Palumickaitė).

16 d. matematikos olimpiados II 

etapas 9-10  klasių mokiniams 

Vilniaus ,,Ąžuolyno" 

progimnazijoje (ats.N. Zdanienė).                                                        

16 d. matematikos olimpiados II 

etapas 11-12 klasių mokiniams 

Vilniaus ,,Minties" gimnazijoje 

(ats. R. Švelnikienė).

Dokumentinis švedų 

monospektaklis „Lapkričio 20-oji“ 

Menų spaustuvėje rengiamame 

vaikų teatrų festivalyje 

KITOKS/2019 (dalyvauja 

Retorikos būrelio, Teatro studijos 

,,Alyvos" ir IV klasių  teatro grupės 

mokiniai, ats. R. Kulytė Polini).

Mokytojų penkiaminutė.

II klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda &quot;Statika-

dinamika&quot; menų korpuse 

(ats. S. Savickienė).

 16 d.  IIIA biologijos grupės 

išvyka į neformalaus ugdymo 

centrą (ats.D. Puodžiukienė).

17 d. Teatro studijos ALYVOS 

premjera ,,Lygiosios trunka 

akimirką" pagal to paties 

pavadinimo Icchoko Mero romaną 

(II kl. mokiniams klasės valandėlės 

metu ir 18 val. tėvams, VŽG 

bendruomenei ir Žirmūnų rajono 

bendruomenei, aktų salėje, ats. R. 

Kulytė Polini)

III-IV klasių mokinių individualių 

pamokų tvarkaraščių koregavimas, 

įsakymo paruošimas (ats. D. 

Okunienė).

Autorinė III klasės mokinio 

Vykinto Valužio fotografijų paroda 

I-o a. fojė (ats. S. Pečiulienė).

15 d. 15.30 val.. IVA2 chemijos 

grupės mokiniams laboratoriniai 

darbai VGTU – „Druskų 

hidrolizė“, „Metalų korozija“, 

„Vandens kietumo nustatymas“, 

„Tirpumo nustatymas“ (ats. 

K.Žekonytė)

17d. Senato susirinkimas su 

gimnazijos direktoriumi 

E.Grigaliūnu.

Mokinių ir pedagogų registrų 

tvarkymas (ats.D. Okunienė).

Integruota dailės –lietuvių kalbos 

pamoka  II klasėje ,,Itakė- mano 

siekiamas tikslas“ remiantis 

Antikos kultūra (ats. S. Pečiulienė, 

J. Leleivienė)

I-III kl. gimnazistų dalyvavimas 

geografinių žinių konkurse 

Pažink Lietuvą ir pasaulį 

LITEXPO (ats. J. Sikorskienė).

17 d. IV c klasės mokinio, 

mokyklos tarybos nario  Ryčio 

Stankevičiaus paskaita " Mano 

pirmieji rinkimai" pilnamečiams 

gimnazistams apie rinkimų sistemą 

Lietuvoje. ( ats. A.Kleinaitė)

I-IV klasių mokinių ir jų tėvų IQES 

online internetinės apklausos 

rezultatų apibendrinimas  (ats. D. 

Okunienė).
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16 d. I klasių, mišrių komandų, 

,,Žaibo" tinklinio turnyras 6x6, 

skirtas Laisvės gynėjų dienai 

paminėti (ats. A. Giedraitis, L. 

Kavaliauskienė)

17 d. Paskaita apie kraujo 

donorystę Ia; Ib; Ic

 18 d.  14.30 val. pamoka - paskaita 

VU planetariume II gimnazijos 

klasės mokiniams (ats. A. 

Griškienė, O. Gaubienė).

17-24 d. Apklausa II kl. 

mokiniams. Karjeros planavimas ( 

ats. J. Burzdikienė)

I klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Vilniaus Katedros 

požemius (ats. R. Šilinskienė)

Ic, If klasės,  IIIA ir IVA 

biologijos grupių mokinių  

išvyka į kraujo tyrimo centrą 

(ats. J. Bodrije, D. 

Puodžiukienė, V. Baužienė).

Biologijos - technologijų 

integruota pamoka 1c klasei. 

Tema ,, Sveiki užkandžiai - 

greitas vitaminų ir mineralų 

gavimo būdas" (ats. V. Baužienė 

ir V. Gailiūnienė)

15 d. 15.30 val.. IVA2 chemijos 

grupės mokiniams laboratoriniai 

darbai VGTU – „Druskų 

hidrolizė“, „Metalų korozija“, 

„Vandens kietumo nustatymas“, 

„Tirpumo nustatymas“ (ats. 

K.Žekonytė)
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I-III kl. gimnazistų edukacinė 

išvyka į parodą ADVENTUR 

2019 – potyrių turizmas (ats. J. 

Sikorskienė).

25 d. I-II klasių anglų kalbos 

konkurso mokyklinis etapas (ats. L. 

Gadžijeva).

 21 d. II klasių, mišrių komandų, 

,,Žaibo" tinklinio turnyras 6x6, 

skirtas Laisvės gynėjų dienai 

paminėti (ats. J. Jurčiuvienė, V. 

Vasilevskienė)

24 d. VGK susirinkimas. 

Lankomumo apskaita. Susitikimas 

su daugiausiai pamokų 

praleidusiais moksleiviais.

Mokytojų penkiaminutė.

25 d.  LNDT spektaklis ,,Ledo 

vaikai" (dalyvauja IV klasių 

mokinių grupė, ats. D. Rajunčienė).

Sausio 21 d. – kovo 17 d. 

,,Ladygolas“ – Lietuvos mokyklų 

10 kl. (2002 m. gimimo ir jaun.) 

mokinių merginų salės futbolo 

(Futsalo) žaidynių varžybos (ats. J. 

Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė).

24 d. Paskaita apie kraujo 

donorystę IVe; IIe

Tamo dienyno pildymo priežiūra 

(ats. administracija).

Mokyklinė rusų kalbos olimpiada 

Žvėryno gimnazijoje (ats. L. 

Sosunova, A. Kindurienė).

 VGTU fizikos laboratoriniai 

darbai IVA grupių fizikos 

mokiniams (ats. A.Griškienė, O. 

Gaubienė)

25 d. VU ligoninės Santaros 

klinikų Kraujo centras. Kraujo 

donorystės akcija ( ats. J.

Burzdikienė)

II-o pusmečio pamokų tvarkaraščio 

sudarymas (ats. D. Okunienė).

 22 d. 13.50 val. If ir Ig klasėms 

VGTU dėstytojų paskaita – 

„Buitinių nuotekų valymas “. 

Dėstytoja Aušra Mažeikienė (ats. 

N. Daubaraitė, K. Žekonytė).

25 d. Senato susirinkimas.

 22 d. 13.50 val. If ir Ig klasėms 

VGTU dėstytojų paskaita – 

„Vandens paslaptys“. Dėstytoja – 

Ramunė Albrechtienė (ats. N. 

Daubaraitė, K.Žekonytė)

25d. Gimnazijos protų lyga.
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31 d. Vilniaus miesto vokiečių 

kalbos olimpiada (ats. D. Šiurkutė).

29 d. 15.30 val.. IVA2 chemijos 

grupės mokiniams laboratoriniai 

darbai VGTU – „Druskų 

hidrolizė“, „Metalų korozija“, 

„Vandens kietumo nustatymas“, 

„Tirpumo nustatymas“ (ats. 

K.Žekonytė)

30 d. Senato susirinkimas. Mokytojų penkiaminutė.

Gimnazijos įsivertinimo ir 

pažangos anketos už 2018 m. 

pildymas ir pateikimas NMVA 

(ats. D. Okunienė).

IV klasių filmų kūrimo grupės 

mokiniai kvies pažiūrėti II klasių 

mokinius I pusmetyje sukurtų video 

darbų (ats. R. Kulytė-Polini).

Vasario mėnesio plano sudarymas 

(ats. D. Okunienė)

             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                              Danutė Okunienė
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