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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės
I savaitė
(1-4 d.)

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius
01d. II klasių išvyka į Nacionalinį
dramos teatrą žiūrėti spektaklio
,,Meilė, džiazas..."

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius
01 d. tarptautinio matematikos
konkurso ,,Euklidas“ II etapas
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje

(ats. D. Rajunčienė).


(ats. N. Zdanienė).

I- II kl. miniatiūrų paroda skirta
Vilniaus miestui ,,Vilniui - 695 m.“
I aukšto fojė (ats. S. Pečiulienė).

01 d. I-IV klasių geografijos
olimpiada gimnazijoje ,,Mano
gaublys“ (ats. J. Sikorskienė).

02 d. Lietuvos respublikos
gimnazijų I- IV klasių mokinių
integruoto istorijos – technologijų
konkurso „Lietuvos
Nepriklausomybei – 100“
baigiamasis renginys ir
konferencija LR Seime (konkursas

02 d. ekskursija į Ignalinos atominę
elektrinę (ats. A. Griškienė).








Vilniaus miesto gimnazistų XVII
sporto žaidynių vaikinų tinklinio
varžybos (ats. A. Giedraitis).


skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui) (ats. V. Gailiūnienė,
R. Šilinskienė).


Vilniaus miesto gimnazistų XVII
sporto žaidynių merginų tinklinio
varžybos (ats. V. Vasilevskienė).

01 d. kalbų Kengūros konkursas

Sausio 22 d. – kovo 17 d. ,,Ladygolas“
– Lietuvos mokyklų 10 klasių mokinių
merginų salės futbolo (Futsalo)
žaidynių varžybos (ats. J. Jurčiuvienė,

(ats. L. Gadžijeva, D. Kalinskienė).


02 d. dalyvavimas LAKMA
seminare "Šiuolaikinis požiūris į
leksinę kompetenciją: pastovieji
anglų kalbos žodžių junginiai"
LEU (dalyvauja V. Stanevičienė).


I-II savaitę vyksta anglų kalbos
bandomojo egzamino rezultatų



L. Kavaliauskienė).



Kovo mėnesį vykdomos II klasių
vaikinų 5x5 tarpklasinės krepšinio
varžybos (ats. L. Kavaliauskienė).

Neformaliojo ugdymo
skyrius

Administracijos veikla
01 d. kandidatų brandos
egzaminų pasirinkimų sąrašų
pateikimas Vilniaus miesto
savivaldybei
(ats. E. Grigaliūnas,
D. Okunienė).


IV klasių mokinių pasirinktų
lietuvių kalbos ir literatūros
temų suvedimas į sistemą
KELTAS (ats. D. Okunienė).

aptarimas su IV klasių mokiniais
(ats. IV kl. anglų k. mokytojai).


Kovo mėnesį vyksta pasirengimas
Erasmus projektui (ats. D. Šiurkutė).


Pasirengimas „Lesefüchse“
konkursui (ats. D. Šiurkutė).


Pagalba ruošiant respublikinei rusų
kalbos olimpiadai IIIf klasės
mokinę Gabrielą Šimkonytę (visą
kovo mėnesį, ats. A. Kindurienė).


02-03 d. respublikinė prancūzų
kalbos olimpiada Kaune. Dalyviai
III-IV klasių 5 mokiniai (ats. M.
Zarembienė).

II savaitė
(5-11 d.)

07d. I -II klasių mokinių išvyka į
Nacionalinį dramos teatrą žiūrėti
spektaklio ,,Kuprelis"
(ats. N. Žiobienė, L. Laurinavičiūtė).


07-08 d. vokiečių kalbos DSD I
egzaminas žodžiu ( 25
kandidatai)(ats. D. Šiurkutė).


08 d. 5 pamoka gimnazistų
kūrybinės dirbtuvės ,,3D
suvenyras“ skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui

06 d. VGTU laboratoriniai darbai (4A3
grupės mokiniai, ats. K. Žekonytė).


06 d. 10 val. aktų salėje susitikimas su
NASA astrofiziku profesoriumi Jonu
Žmuidzinu (ats. A. Mikalauskienė).


07 d. Vilniaus miesto geografijos
olimpiada (ats. I. Niuniavaitė,
J. Sikorskienė).



07 d. Ie klasės mokinių išvyka į
Nacionalinį kraujo centrą (ats. V.

(ats. V. Gailiūnienė, R. Šilinskienė).


Baužienė).

IV klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda, skirta Kovo 11 mineti,
,,Istorinė laiko juosta'' menų
koridoriuje (ats. S. Savickienė).

08-10 d. biologijos olimpiados III
etapas Mažeikiuose. Dalyvauja
devyni gimnazijos mokiniai





(ats. D. Puodžiukienė).


05 - 09 d. integruotos etikosugdymo karjerai pamokos II
klasėse (ats. Z.Jackūnienė,
J. Burzdikienė).


11d. renginys skirtas Kovo
11 d.( ats. R. Kulytė - Polini).

Mokytojų penkiaminutė

Modulių ir pasirenkamųjų
dalykų programų pristatymas
II klasių mokiniams (pamokų
metu) (ats. A. Mikalauskienė,
V. Jasienė).


II klasių mokinių projektinių
darbų pateikimas vertinimo
komisijai (ats. V. Baužienė,
A. Mikalauskienė).


Tarptautinio mokymo ir
mokymosi tyrimo TALIS
2018 koordinavimas
gimnazijoje
(ats. D. Okunienė).

Išvyka į Rimanto Dichavičiaus
retrospektyvinės kūrybos parodą
„Tobulybės vizija“, Arkos
galerijoje (dalyvauja III ir IV klasių

II, IV klasių gimnazistų edukacinė
išvyka į Signatarų namus (ats. R.

fotografijos grupių mokiniai, ats. S.
Pečiulienė).


08 d. matematikos bandomasis
egzaminas (ats. N. Zdanienė,

Visą savaitę vyksta Kovo 11 dienai
paminėti skirtos pamokos I-IV
klasėse (ats. užsienio kalbų
mokytojai).



III klasių mokinių diagnostinio
anglų kalbos darbo rengimas ir
koordinavimas (ats. J. Miškinienė).


Dalyvavimas konkurse „Aliasatspėk žodį“ (2 prancūzų k. ir 2 rusų
k. grupių mokiniai iš IIg klasės, ats.
M. Zarembienė, A. Kindurienė).

Šilinskienė).

R. Mazūrienė).





Kovo – balandžio mėnesiais 2001 m.
gimimo ir jaunesnių vaikinų tinklinio
varžybos (ats. A. Giedraitis,
L.Kavaliauskienė).


Kovo – balandžio mėnesiais 2001 m.
gimimo ir jaunesnių merginų tinklinio
varžybos (ats. J. Jurčiuviene,
V. Vasilevskienė).



Sausio – kovo mėnesiais 2002 m.
gimimo ir jaunesnių vaikinų krepšinio
varžybos (ats. A. Giedraitis, L.
Kavaliauskienė).

13 d. vokiečių kalbos DSD I
III
egzaminas raštu (ats. D. Šiurkutė).
savaitė

(12-18 d.)
13 d. I klasių mokinių paroda
„Šviestuvai“ I aukšto fojė
(ats. V. Gailiūnienė).


13 d. išvyka į parodą Seime
(dalyvauja I klasių mokiniai,
ats. V. Gailiūnienė).


13 d. LLRI nacionalinis
ekonomikos egzaminas
(ats. I. Niuniavaitė).


15 - 16 d. lietuvių kalbos ir

13 d. VGTU laboratoriniai darbai (Ig
klasės mokiniai, ats. K. Žekonytė).


14 d. dalyvavimas Vilniaus Saulės
privačios gimnazijos respublikinėje
konferencijoje ,,Tiriamoji veikla
gamtamoksliniame ugdyme 2018"
(ats. A. Griškienė, D. Puodžiukienė, V.
Baužienė).


14 d. konferencija Vilniaus Saulės
privačioje gimnazijoje. Lukas
Zajančkovskis – „Ar iš visų sulčių
galima paruošti žėlė?“
(ats. N. Daubaraitė).



Mokytojų penkiaminutė

13 d. atvirų durų diena
gimnazijoje:
I srautas – 15.00 val.
II srautas – 18.00 val.
(ats. administracija).


14 d. 12 val. brandos darbų
pristatymai vertinimo
komisijai (ats. D. Okunienė).

15 -16 d. 9.00 val. lietuvių
kalbos ir literatūros įskaitos
organizavimas ir vykdymas

literatūros įskaita (ats. lietuvių
kalbos mokytojai).



(ats. D. Okunienė, V. Jasienė).

15 d. tarptautinis matematikos
konkursas ,,Kengūra“



(ats. E. Lučnikovienė).

15 d. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejus. Paroda „Taikomoji dailė ir
dizainas 1918–2018“ (paroda skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui) (dalyvauja III klasių
mokiniai, ats. V. Gailiūnienė).


16 d. IV klasių išvyka į Vilniaus
mažąjį teatrą žiūrėti spektaklio
,,Madagaskaras"
(ats. L. Laurinavičiūtė).


II klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda ''Statika- dinamika''
matematikų koridoriuje
(ats.S. Savickienė).



I-ų klasių mokinių tapybos darbų
paroda ,,Miestas“ menų koridoriuje
(ats. S. Pečiulienė).



Išvyka į ,,Muzikos, teatro ir kino"
muziejų su III klasių teatro ir filmų
kūrimo grupių mokiniais
(ats. R. Kulytė -Polini).


Integruota prancūzų kalbos –
chemijos pamoka III klasėje (ats.
M. Zarembienė).

20 d. integruoto technologijųIV
prancūzų kalbos projekto „Vilniaus
savaitė
(19-25 d.) veidas“ paroda (paroda skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, ats. V. Gailiūnienė, M.
Zarembienė).

19 – 23 d. dirba metinių projektų
vertinimo komisija, vertinami
komisijai pateikti darbai
(ats. V. Baužienė).


20 d. VGTU laboratoriniai darbai (4A3

19 d. 14 val. aktų salėje
neįgaliųjų teatro spektaklis,
skirtas veiksmo savaitei „ Be
patyčių“ (ats. J.Burzdikienė, S.
Atienė).



Mokytojų penkiaminutė

Valstybinių brandos
egzaminų vykdytojų sąrašų
sudarymas
(ats. D. Okunienė).



20 d. Frankofonijos dienos
paminėjimas VŽG. Dalyviai –
mokiniai, besimokantys prancūzų
kalbos (ats. M. Zarembienė).

21d. lietuvių kalbos ir literatūros
bandomasis egzaminas ir mokinių
darbų taisymas (ats. V. Jasienė).

21 d. dalyvaujame Vilniaus miesto
9-12 klasių mokinių užsienio kalbų
festivalyje ,,Poezijos balsai“, kuris
vyks Vilniaus Simono Daukanto
gimnazijoje (ats. L. Sosunova).

18-25 d. mokiniai Stankevičius
Tautvydas ir Vyšniauskas Rokas
dalyvauja Vokietijos
Wilhelmshaven Jade aukštojoje
mokykloje motyvacinėje savaitėje
(ats. D. Šiurkutė).

grupės mokiniai, ats. K. Žekonytė).


20 d. eskursija į Gyvybės mokslų
centrą (ats. D. Puodžiuokienė).


20 d. Žemės diena. Renginys I klasių
mokiniams (ats. J. Sikorskienė).


22-24 d. chemijos olimpiados III
etapas Vilniaus karaliaus Mindaugo
mokykloje. Dalyvauja trys II klasių
mokiniai (ats. N. Daubaraitė).


23 d. VU ir CERN renginys ,,Pažink
mokslą iš arčiau" nuo 10.00 -18:30
val. (ats. A. Griškienė).


Pamoka -paskaita VU planetariume
(dalyvauja IIf, IIg , 4A grupių mokiniai,
ats. A. Griškienė, O. Gaubienė).



IV b klasės mokinio Pauliaus
Kristupo autorinė paroda I aukšto
foje (ats. S. Savickienė).

Susitikimas su Kovo 11-osios
Nepriklausomybės Akto signataru
gen. Jurgiu Jurgeliu (ats. J. Šačkutė).

22 d. tarpmokykliniai debatai

Varakauskienė).



Vilniaus Gedimino technikos
licėjuje (ats. D. Šiurkutė).


22 d. 12 val. integruoto prancūzų
kalbos - technologijų projekto
,,Vilniaus veidas“ paroda skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Frankofonijos renginys
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų
mokykloje (ats. V. Gailiūnienė,



Edukacinė ekskursija į LR
Konstitucinį teismą (ats. J.


II klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į LR Seimą (ats. M. Maniušis).


22 d. Vilniaus miesto gimnazistų
XVII sporto žaidynių šachmatų
varžybos (ats. A. Giedraitis).

22 d. karjeros susitikimas.
VU TSPMI bakalauro studijų
programos III- IV kl.
(ats. J. Burzdikienė).

M. Zarembienė).

V savaitė
(kovo 2631 d. )



Ia klasei pamoka organizuojama
kitoje erdvėje (ats. A. Kindurienė).
Kovo 26 d.- balandžio 9 d.
Žirmūnų gimnazijoje svečiuojasi
Vilniaus Laisvės gimnazijos I-II
klasių mokiniai. Paroda
,,Margučiai" (technologijų mokytoja
Jurgita Juocaitė, ats. V. Gailiūnienė).


29 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą, ats.
skyriaus mokytojai).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

27 d. mokinių dalyvavimas Vilniaus
Žemynos gimnazijos organizuojamoje
tarptautinėje konferencijoje "Aplinkos
raida" (planuojamas vienas trečios
klasės mokinių pranešimas, ats.
biologijos mokytojos).

29 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą, ats.
skyriaus mokytojai).

Mokytojų penkiaminutė

29 d. ,,Lietuva šiandien“
(veikla vyks pagal atskirą planą,
ats. A. Mikalauskienė,
V. Jasienė).


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

Danutė Okunienė

