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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Kita veikla 

I savaitė 

(1-4 d.) 

02 d. anglų kalbos bandomasis  

egzaminas ir mokinių darbų 

vertinimas (ats. J. Miškinienė). 

  

02 d. IV klasių  mokiniai dalyvauja 

kūrybiniame rašinių konkurse 

Global Goals anglų kalba (dalyvauja 

6 mokiniai, ats. V. Stanevičienė). 

  

Erasmus projektas (visą vasario 

mėn., ats. D. Šiurkutė). 

  

Bendradarbiavimas su Žvėryno 

gimnazija. II-III klasių mokyklinė 

rusų kalbos olimpiada   
(ats. L. Sosunova,  A. Kindurienė). 

  

Vertimo konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ 

konsultacijos ir darbų išsiuntimas iki 

02-28d. (ats. užsienio kalbų 

mokytojai). 

02 d. fizikos olimpiados II etapas 

Vilniaus Radvilų gimnazijoje 
(ats. A. Griškienė). 

  

Sausio - kovo mėnesiais 2002 m. 

gimimo ir jaunesnių  vaikinų 

krepšinio varžybos (ats. A. Giedraitis. 

L. Kavaliauskienė). 

  

Sausio 22 d. - kovo 17 d. 

,,Ladygolas” - Lietuvos mokyklų 10 

kl.  merginų salės futbolo (Futsalo) 

žaidynių varžybos (ats. J. Jurčiuvienė, 

L. Kavaliauskienė). 

  

Vasario mėnesį vykdomos II klasių 

vaikinų 5x5 tarptautinės krepšinio 

varžybos (ats. L. Kavaliauskienė). 

 

 

01 d.- karjeros renginys. 

Studijos VGTU. Dalyvauja 

 IV a, IV b gimnazistai  
( ats. J. Burzdikienė ir klasių 

vadovai). 

  

01 d. tarpžinybinis direkcinis 

susirinkimas konkretaus 

mokinio problemoms spręsti   
(ats.J.Burzdikienė, 

A.Kleinaitė). 

  

01 d. gimnazijos protų lyga 
( ats. A.Kleinaitė). 

  

01 d. klasių vadovų  

susirinkimas  

( ats. A.Kleinaitė). 

 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

II klasių  mokinių, 

dalyvausiančių PUPP-e,  

registracija Mokinių registre  

(ats. D. Okunienė). 

  

Bandomųjų brandos           

egzaminų organizavimas ir   

vykdymas (ats. V. Jasienė). 

 

 

 

 

II savaitė 

(5-11 d.) 

Mokinių registracija į kalbų 

Kengūrą   (ats. L. Gadžijeva). 

  

Pasiruošimas šalies olimpiadai (ats. 

M. Zarembienė). 

  

Integruota prancūzų kalbos - 

chemijos pamoka III klasėje (ats. 

M. Zarembienė). 

  

I-II klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda ,,Šuo“ Ia. menų koridoriuje 

06 d. 15.30 val. VGTU klasė (4A3 

grupė) atlieka laboratorinius darbus 

VGTU laboratorijose  

(ats. K. Žekonytė). 

  

06 d. biologijos bandomasis 

egzaminas ir mokinių darbų 

vertinimas (ats. D. Puodžiukienė, J. 

Bodrije). 

  

06 d. Ie klasės mokinių edukacinė 

išvyka į Energetikos muziejų  

06 d. aktyviausių Vilniaus 

mokyklų fiesta klube Loftas. 

Dalyvauja gimnazijos 

savanorių ir senato grupė  

(ats. A. Kleinaitė, Senatas). 

  

08 d. klasių apsilankymas 

LITEXPO parodų centre 

parodoje „ Studijos 2018“. 
( ats. A.Kleinaitė, klasių 

vadovai). 

  

Mokytojų penkiaminutė. 

  

 Tamo dienyno pildymo 

stebėsena  
(pagal poreikį, administracija). 

  

07 d. 14.45 val. 206 kab. 

mokytojų tarybos posėdis 

(ats. E. Grigaliūnas). 

  

08 d. 18.00 val. 222 kab. 



(ats. S. Savickienė). 

  

III klasių mokinių tapybos darbų 

paroda ,,Stilizuotas natiurmortas“ 

(ats. S. Pečiulienė). 

  

08 d. 10 val.  LEU technologijų 

olimpiados II etapas 
(ats. V. Gailiūnienė) 

(ats. V. Šankinienė). 

  

07 d. mini Euklidas  

(ats. R. Švelnikienė). 

  

07 d. Ie klasės pamoka kitoje erdvėje 

- Nacionalinis kraujo centras  

(ats. V. Baužienė). 

  

09 d. matematikos olimpiados II 

etapas (ats. D. Žilaitienė). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVII 

sporto žaidynių vaikinų krepšinio 

varžybos  (ats. A. Giedraitis). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVII 

sporto žaidynių vaikinų tinklinio 

varžybos  (ats. A. Giedraitis). 

  

Vilniaus miesto gimnazistų XVII 

sporto žaidynių merginų  tinklinio 

varžybos  (ats. V. Vasilevskienė). 

  

Brandos darbų vertinimas 
 (ats. D. Puodžiukienė, V. Baužienė). 
 

09 d.  Šimtadienio šventė 
(ats. III-ių klasių vadovai). 

 

 

 

gimnazijos tarybos posėdis  

(ats. E. Grigaliūnas).  

  

Valstybinių brandos 

egzaminų kandidatų darbų 

vertintojų registracija 

duomenų perdavimo 

sistemoje KELTAS  

(ats. D. Okunienė). 

 

 

III 

savaitė 

(12-18 d.) 

Dalyvavimas ,,Šimtmečio Lietuva“ 

gimnazijos ir miesto renginiuose  

( ugdymo skyriaus mokytojai). 

  

13 d. II-III klasių rusų kalbos 

olimpiados I etapas  
(ats. L. Sosunova,  A. Kindurienė).  

  

Projekto ,,Rusija prieš 100 metų“ 

pristatymas II klasėse  
(ats. A. Kindurienė). 

  

14 d. St. Valentine“s day su IIg 

klasės mokiniais (ats. V. Mikšienė). 

Dalyvavimas ,,Šimtmečio Lietuva“ 

gimnazijos ir miesto renginiuose  

( ugdymo skyriaus mokytojai). 

  

12 d. IIc ir IId klasių mokiniams 

pamoka kitoje erdvėje - VU gyvybės 

mokslų centras (ats. V. Baužienė). 

  

13 d. 13.40 val. VGTU dėstytojo 

Juliaus Griškevičiaus paskaita 

,,Robotai medicinoje“ If ir Ig klasių 

mokiniams (ats. K. Žekonytė). 

  

13 d. Id klasės mokinių edukacinė 

14 d. Užgavėnės  
 (ats. I-ų klasių vadovai).  

  

15d.  Šimtmečio Lietuva - 

akcija  „Keliu vėliavą“. 
(ats. A. Kleinaitė, D. Žilaitienė 

ir klasių vadovai). 

  

15 d.  aktų salėje minėjimas 

I-ų klasių mokiniams 

,,Lietuvos nepriklausomybei 

100 metų“ (ats. J. Šačkutė,  
J. Varakauskienė, J. Leleivienė). 

  

16 d. Audriaus Juzėno  kino 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

Vasario 12 - 13 d. Vidurinio 

ugdymo programos aprašo ir 

PUPP aprašo  pristatymas  

II-ų klasių mokiniams ir jų 

tėvams (ats. E. Grigaliūnas,  

D. Okunienė, klasių vadovai). 

  

Vasario 12 –14 d. 
gimnazijoje vyksta klasių 

tėvų susirinkimai (ats. klasių 

vadovai). 

  



  

III klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda ,,Laisvės kelias“, skirta 

Lietuvos šimtmečiui  
(ats. S. Pečiulienė). 

  

Dailyraščio, skirto Lietuvos 

šimtmečiui paminėti, ekspozicija 

(ats. D. Ignotienė). 

 

 

išvyka į Energetikos muziejų  

(ats. V. Šankinienė). 

  

13 d. geografijos bandomasis 

egzaminas ir mokinių darbų 

vertinimas (ats. J. Sikorskienė). 

  

14 d. fizikos bandomasis egzaminas 

ir mokinių darbų vertinimas  
(ats. O. Gaubienė, A. Griškienė). 

  

Istorijos olimpiados I etapas ,,Vasario 

16-osios ir Kovo 11-osios Lietuva (1917-

1922 m. ir 1987 -1993 m.) 

(ats. istorijos mokytojai). 

  

Geografijos olimpiados I etapas 

,,Lietuva pasaulyje - pasaulis Lietuvoje“ 

(ats. J. Sikorskienė, I. Niuniavaitė). 

 

filmas apie pasipriešinimą 

okupacijai "PELĖDŲ 

KALNAS" Multikino kino 

teatre. 

  

16 d. renginys Žirmūnų 

gimnazijos bendruomenei  

„ Dovana Lietuvai“  
(ats.J. Bodrije,  

R. Šilinskienė, V. Gailiūnienė, 

N. Smilinskienė). 

  

16 d. VŽG gimnazistų 

dalyvavimas jaunimo 

eisenoje (ats. J. Šačkutė,  

J. Varakauskienė,  

M. Maniušis). 

 

Paruošiamieji darbai 

kandidatų registracijai 

KELTE 
(ats. D. Okunienė). 

  

Tarptautinio mokymo ir 

mokymosi tyrimo OECD 

TALIS 2018 koordinavimas 

gimnazijoje  

(ats. D. Okunienė). 

 

IV 

savaitė 

(19-25 d.) 

 

20 d. vokiečių kalbos olimpiados 

prizininkų apdovanojimas Getės 

institute (ats. D. Šiurkutė). 

  

21 d. pranešimas VŽG metodinėje 

konferencijoje ,,Mano sėkmės 

pamoka“ (V. Stanevičienė). 

  

23 d. Nacionalinio diktanto 

konkursas (ats. V. Jasienė). 

  

 24 d. dalyvavimas  Express    

Publishing leidyklos seminare 
 (L. Gadžijeva, V. Stanevičienė). 

  

IV klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda, skirta  Lietuvos šimtmečiui, 

ornamentas ,,Istorinė Lietuvos laiko 

juosta“ (ats. S. Savickienė). 

  

 Grafinio dizaino darbų paroda 

,,Zodiako ženklai“  

II klasių mokinių edukacinė  išvyka į 

Signatarų namus (ats. M. Maniušis). 

  

Dalyvavimas nacionalinio konkurso 

,,Lietuvos istorijos žinovas“ I etape 

(ats. istorijos mokytojai). 

 Mokytojų penkiaminutė. 

  

21 d. 9 val. aktų salėje 

metodinė konferencija 

,,Mano sėkmės pamoka“  

(ats. metodinė taryba). 

  

IV klasių mokinių  brandos 

egzaminų pasirinkimai ir jų 

suvedimas į Mokinių registrą 

(ats. IV klasių vadovai,  

D. Okunienė).  

 

 



 (ats. S. Pečiulienė). 

  

Vasario 23 - kovo 2 d. dalyvavimas 

festivalyje Bolonijoje ,,Visioni di 

futuro, Visioni di teatro“  
 (R. Kulytė -Polini). 

V savaitė 

(26-28  

d.) 

 

Projekto ,,Rusija prieš 100 metų“ 

pristatymas II klasėse  
(ats. A. Kindurienė). 

26 d. 14.30 val. pamokos - paskaitos 

VU planetariume (dalyvauja II  ir IV 

klasių  mokiniai, ats. A. Griškienė, 

 O. Gaubienė). 

  

28 d. Ia klasės mokinių edukacinė 

išvyka į Energetikos muziejų  

(ats. V. Šankinienė). 

  

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


