TVIRTINU
Direktorius E.Grigaliūnas
2018-11-30

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius

Gruodžio 03 d. lotynų kalbos olimpiada
gimnazijoje (ats. D. Budvytienė).
(1-9 d.)


04 d. DSD II (vokiečių kalbos)
egzaminas žodžiu (ats. D. Šiurkutė).


05 d. raiškiojo skaitymo konkursas
(ats. A. Markeliūnienė).


05 d. išvyka į K.Varnelio namusmuziejų ,,Knygos meno“ parodą su
III kl. grafinio dizaino grupe –
pamoka kitoje erdvėje
(ats. S. Pečiulienė).



06 d. per 7 pam. I-II kl. lietuvių
kalbos olimpiada (ats.
L. Laurinavičiūtė, D. Rajunčienė).


07 d. popietė su pabėgėliais drauge
su Caritas (ats. D. Šiurkutė).


Darbas su Erasmus projektu. Interviu
su ekspertais (ats. D. Šiurkutė).


Iki 22 d. vyksta mokinių atranka į
vertimų konkursą ,,Tavo žvilgsnis“
(ats. D. Šiurkutė, A. Kindurienė).


Iki 10 d. kalbos Kengūros konkurso

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius

Neformaliojo ugdymo
skyrius

Visą mėnesį vyks konkursas
„Kalėdiniai el.atvirukai“ (ats.

06 d. ISM paskaita „ Mano
CV“. Dalyvauja IVe klasė

(ats. J. Varakauskienė).


06 d. Senato debatai
„Mokyklos aprangos kodas“.


Administracijos veikla

Mokytojų penkiaminutė

V. Gaižienė, D. Bakšys, V. Šankinienė).
( ats. J. Burzdikienė,
03 d. 18.00 val. II klasių
S. Savickienė).

mokinių tėvų komitetų

04 d. 15.30 val. VGTU klasės (4A2 ir
pirmininkų susitikimas
06 d. karjeros užsiėmimas
Ig grupės) atlieka chemijos
su gimnazijos tarybos
IIe klasės mokiniams
laboratorinius darbus ,,Laboratorinių
pirmininku ir
darbų technika“ VGTU laboratorijose Lietuvos mokinių
direktoriumi.
neformaliojo švietimo centre
(ats. K. Žekonytė).

( LMNŠC) (ats. J.

06 d. 2019 m. veiklos
II klasių gimnazistų edukacinė išvyka Burzdikienė, L.Laurinavičiūtė). plano rengimo darbo

į Lietuvos Respublikos Seimą
grupės susirinkimas
2018 – 2019 mokslo metų Vilniaus
miesto mokyklų žaidynės pagal
atsiunčiamą atskirą grafiką (žaidynių
organizatoriai – Viešoji įstaiga ,,Sveikas
miestas“)(ats. kūno kultūros mokytojai).


Gruodžio II – III savaitę vyksta
bendradarbiaujančių gimnazijų
merginų ir vaikinų ,,Kalėdinis tinklinio
turnyras“ S. Daukanto gimnazijoje.
(ats. V. Vasilevskienė, A. Giedraitis).


Vykdomos II klasių vaikinų
tarpklasinės tinklinio varžybos (ats.
V. Vasilevskienė, L. Kavaliauskienė).


I-ų klasių mokinių
adaptacijos tyrimas
( ats. M. Garnatkevičiūtė).

(ats. E. Grigaliūnas).


06 d. 18.00 val. III
klasių mokinių tėvų
komitetų pirmininkų
susitikimas su
gimnazijos tarybos
pirmininku ir
direktoriumi.

Iki 8 d. brandos darbų
tarpinių įvertinimų
įkėlimas į KELTĄ (ats.
D. Okunienė, brandos
darbų vadovai).


07 d. matematikos ir

lyderių darbų pristatymas
(ats. D. Šiurkutė).



Iki 11 d. II-III klasių mokinių grupės
rengimas VŽG anglų kalbos
olimpiadai (ats. V. Stanevičienė).


Pasiruošimas 8-9 klasių užsienio
kalbos ( rusų) olimpiadai (medžiagos
rinkimas, skaidrės, scenarijaus
kūrimas)
(visą mėnesį, ats. L. Sosunova).


Pasiruošimas užsienio kalbos (rusų)
olimpiados I turui. Testo kūrimas 1011 klasėms (ats. L. Sosunova).


Gimnazijos erdvių papuošimas
žiemos šventėms (ats. S. Savickienė,
S. Pečiulienė).



Aplinkosauginio renginio
,,Ekologiškumo virusas plinta"
ataskaita ir sklaida
(ats. S. Savickienė).



Kalėdinių suvenyrų paroda
,,Avinukai -Angeliukai"
(ats. V. Gailiūnienė).


Moksleivių Advento-Kalėdų
laikotarpio tautosakos bei tautodailės
konkursas „LELIUMOJ”
(ats. V. Gailiūnienė).


Dalyvavimas Lietuvos technologijų
mokytojų asociacijos ir labdaros ir
paramos fondo „Mamų unija“

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



Vilniaus gimnazistų XVIII sporto
žaidynių merginų krepšinio
čempionatas pagal atsiunčiamą atskirą
grafiką (ats. J. Jurčiuvienė,
L. Kavaliauskienė).

gamtamokslinio
raštingumo NEC
konkursas
(ats. A. Mikalauskienė,
D. Okunienė).


Akcija ,,Dovanok knygą
gimnazijai“ (ats. V.
Jasienė) - visą mėnesį.


08 d. 10.00 val. Vilniaus
miesto Žirmūnų
bendruomenės Kalėdinis
krepšinio turnyras
(ats. E. Grigaliūnas,
kūno kultūros mokytojai).

Veiklos kokybės platusis
įsivertinimas
(ats. įsivertinimo grupė).

kasmetinėje Advento akcijoje Kalėdinė kojinė (ats. V. Gailiūnienė).


Pamoka kitoje erdvėje ,,Vaizdo
klipai", Martyno Mažvydo
biblioteka (IV kl. filmų kūrimo gr.,
retorikos būrelio ir teatro studijos
,,Alyvos" mokiniai, ats. R. Kulytė
Polini).

Gruodžio 10 d. ekspozicijos LMNŠC ,,Mes
(10 -16d.) užaugome laisvi" lankymas
(dalyvauja IIIA grupės mokiniai, ats. S.
Savickienė).


12 d. mokinių atranka į III klasių
anglų kalbos olimpiadą (ats. V.
Stanevičienė).


14 d. mokinių atranka į vokiečių
kalbos olimpiadą (ats. D. Šiurkutė).


14 d. dalyvavimas festivalyje
„Kviečiame dainuoti 2018 “
(ats. N. Smilinskienė).


15 d. sporto popietė su pabėgėliais
(ats. D. Šiurkutė).



12-15 d. III klasių mokinių anglų
kalbos olimpiados VŽG kalbėjimo ir
rašymo užduočių vertinimas (ats.
D. Kalinskienė, S. Šernienė,
L. Gadžijeva, V. Stanevičienė).


Kalėdinis koncertas
(ats. N. Smilinskienė).

,,Pasveikink“ -rankų darbo kalėdinių

11 d. matematikos olimpiados I etapas

10 d. Vilniaus miesto
(ats. E. Lučnikovienė).
Žirmūnų bendruomenės ir

VŽG mokinių savanorių
11 d. 14.30 val. Ig klasės mokiniai
kalėdinė popietė Žirmūnų
atlieka chemijos laboratorinius darbus mažiesiems (Vilniaus miesto
,,Laboratorinių darbų technika“ VGTU savivaldybės centrinėje
laboratorijose (ats. K. Žekonytė).
bibliotekoje, Žirmūnų g. 6).


13 d. chemijos olimpiados I etapas
12 d. 14.35 val. Senato
(ats. N. Daubaraitė, K. Žekonytė).
susitikimas su gimnazijos

direktoriumi
III klasių gimnazistų edukacinė
(ats. A. Kleinaitė).
išvyka į Lietuvos banką

(ats. J. Sikorskienė, I. Niuniavaitė).
13 d. karjeros užsiėmimas

IIa klasės mokiniams
II klasių gimnazistų edukacinė išvyka Lietuvos mokinių
į Valstybės pažinimo centrą
neformaliojo švietimo centre
(ats. M. Maniušis).
( LMNŠC) (ats.
J. Burzdikienė, R. Mazūrienė).


13 d. VŽG Protų lyga
( ats. A. Kleinaitė, S. Šernienė,
R.Stankevičius).


13 d. VGK susirinkimas.
Lankomumo apskaita.
Susitikimas su daugiausiai
pamokų praleidusiais

Mokytojų penkiaminutė

Kvalifikacinių renginių
apskaita
(ats. skyrių vedėjos).


Tamo dienyno pildymo
stebėsena
(pagal poreikį,
administracija).


I-IV klasių mokinių ir jų
tėvų internetinė apklausa
(IQES online Lietuva
interneto platformoje)
(ats. D. Okunienė).


Vaizdinių priemonių
užsakymas (ats. ugdymo
skyrių vedėjos).

atvirukų kūrimas, gaminimas gimnazijos
sveikinimams (ats. S. Pečiulienė).


mokiniais.

IV-ų klasių mokinių
savijautos psichologinis
tyrimas
(ats. M. Garnatkevičiūtė).

Išvyka į M. Mažvydo biblioteką,
fotomenininko St. Žvirgždo paskaitą,
skirtą fotografijos istorijai (dalyvauja
III ir IV kl. fotografijos grupės, ats. S.
Pečiulienė).


Dalyvavimas
Vilniaus
miesto
technologijų darbų parodoje ,,Vilnius
- mano miestas" (V. Gailiūnienė).


II savaitė III-IV kl. lietuvių kalbos
olimpiada (ats. D. Ignotienė,
N. Žiobienė).

Gruodžio 17-21 d. III klasių mokiniai rašo
(17-23 d.) laišką Kalėdų seniui
(ats. V. Mikšienė).

17-21 d. Kalėdinės pamokos I-III
klasėse (ats. užsienio kalbų mokytojai).


II klasių moksleivių piešinių paroda
,,Akademinis piešinys“ menų
koridoriuje (ats. S. Pečiulienė).

Grafinio dizaino grupių darbų paroda
,,Perspektyvos iliuzija“ (ats. S.
Pečiulienė).



Muzikinio spektaklio Kalėdoms
pristatymas VŽG bendruomenei
(VŽG ir teatro studijos ,,Alyvos"
mokiniai, ats. R. Kulytė Polini).

18 d. fizikos olimpiados I etapas
(ats. A. Griškienė , O. Gaubienė).


18 d. 13.50 val. VGTU dėstytojos
Aušros Mažeikienės paskaita If ir Ig
klasės mokiniams ,,Buitinių nuotekų
valymas“
(ats. K. Žekonytė, N. Daubaraitė).


18 d. 15.30 val. 4A2 chemijos grupės
mokiniai atlieka chemijos
laboratorinius darbus ,,Druskų
hidrolizė“, ,,Metalų korozija“ VGTU
laboratorijose (ats. K. Žekonytė).

III klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į Lietuvos dailės muziejų / Radvilų
rūmus (ats. R. Šilinskienė).

III-IV klasių gimnazistų išvyka su
savo pristatymais į renginį
„A. Ramanausko – Vanago atminimui

Kalėdinių renginių savaitė:
 Alumnų susitikimai su
mokiniais
 Kalėdinis paštas
 Kalėdiniai Senato
renginiai
 Kalėdinės klasių
vakaronės
 Miuziklas

Mokytojų penkiaminutė.

Metodinės tarybos
susirinkimas
(ats. N. Zdanienė).

įamžinti“ Vilniaus Antakalnio
gimnazijoje (ats. J. Šačkutė).
Gruodžio
(24-31 d.)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytojų penkiaminutė.

Sausio mėnesio darbo
plano rengimas
(ats. D. Okunienė).

Danutė Okunienė

