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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės
I savaitė
(2 - 8 d.)

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius
III klasių mokinių anglų kalbos
patikrinamųjų darbų vertinimas
(ats. anglų kalbos mokytojos).


03 d. seminaras Skalvijos kino
centre „Kino edukacija kaip
ugdymo proceso
dalis“ (organizatoriai "Mokausi iš
kino, dalyvauja R. Kulytė Polini).


04-06 d. anglų ir rusų kalbų
valstybinio brandos egzamino
kalbėjimo dalies vertinimas
(dalyvauja 8 gimnazijos mokytojai).


I klasių mokinių kūrybinių tapybos
darbų paroda, pagal XIX a.
impresionizmą, pointilizmo
technika ,,Gėlės'' menų
koridoriuje (ats. S. Savickienė).


Lietuvos moksleivių liaudies dailės
konkurso ,,Sidarbo vainikėlis"
Vilniaus miesto turas
(ats.V.Gailiūnienė).


Respublikinis konkursas "Kitų tautų
tautiniai drabužiai". Vaikų ir jaunimo
klubas ,,Verdenė“ (V.Gailiūnienė).

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų
ir kūno kultūros ugdymo skyrius

Neformaliojo ugdymo skyrius
03 - 06 d. pažintinė kelionė į
Vokietiją (Dresdenas,
Meisenas, Saksonijos
Šveicarija) (vyksta Ia,b,e ir IIa,b,f
klasių mokiniai, ats. R. Mazūrienė,
D. Žilaitienė, E. Lučnikovienė,
L. Laurinavičiūtė, O. Gurevičiūtė,
A. Giedraitis).

Administracijos veikla
Mokytojų penkiaminutė.

04 - 05 d. gimnazijoje
vyksta užsienio kalbos
(anglų) VBE kalbėjimo
dalis (ats. E. Grigaliūnas).

II savaitė
(9 -15 d.)

09 d. Lesefuechse konkursas
Vilniaus Užupio gimnazijoje
(ats. D. Šiurkutė).



Pasiruošimas mainų savaitei, kuri
vyks gegužės 5-11d. Paderborne
(visą mėnesį, ats. D. Šiurkutė).


10 d. gamtamokslinė klasė atlieka
chemijos laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (dalyvauja 16 Ig klasės
mokinių, ats. K. Žekonytė).


11-13 d. VGTU klasė (3A1, 3A2,
3A3) atlieka laboratorinius darbus
VGTU laboratorijose (ats. A. Griškienė,

12 d. lietuvių kalbos ir literatūros
O. Gaubienė).
patikrinamasis darbas I-ose klasėse.


11 d. dalyvavimas Jaunųjų
Mokinės Ievos Reingardaitės (Ib )
mokslininkų konkurso nacionaliniame
ruošimas respublikiniam anglų
etapo baigiamajame ture. Meda
kalbos konkursui
Vaitkevičiūtė pristatys savo darbą
(visą mėnesį, ats. L. Gadžijeva).


I-II klasių mokinių grafikos
kūrybinių darbų paroda, skirta
Vilniaus jubiliejui minėti, ,,Mano
Vilnius'' menų koridoriuje
(ats. S. Savickienė).


"Dygliuotojo šaltalankio (Hippophae
rhamnoides) lapuose esančių medžiagų
alelopatinis poveikis pasirinktoms augalų
rūšims" (ats. V. Baužienė).


13 d. matematikos konkursas I klasių
mokiniams ,,Lygčių sistemos“ Vilniaus
Žemynos gimnazijoje

Frankofonijos dienos paminėjimas
su bendradarbiaujančiomis
gimnazijomis (S. Daukanto ir M.
Biržiškos), vieta ir laikas bus
tikslinami (ats. M. Zarembienė).

(ats. R. Švelnikienė).

III klasių mokinių grafikos
atspaudų paroda (ats. S.

Balandžio - gegužės mėn. Vilniaus
miesto gimnazistų XVII sporto
žaidynių merginų tinklinio
čempionatas (ats. V. Vasilevskienė).



Pečiulienė).



Respublikinis konkursas „Kūrybos
paukštė – 2018“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Vilniaus Gabijos gimnazija
(V.Gailiūnienė).


I–III klasių edukacinė ekskursija į LR
Konstitucinį teismą
(ats. J. Varakauskienė).




Balandžio - gegužės mėn. Vilniaus
miesto gimnazistų XVII sporto
žaidynių vaikinų tinklinio
čempionatas (ats. A. Giedraitis).


Balandžio - gegužės mėn. Vilniaus

09 - 20 d. gimnazijos
prezidento rinkiminė
kampanija. Debatai.

12 d. Vaiko gerovės komisijos
posėdis. Susitikimas su
mokiniais, turinčiais
lankomumo problemų
(ats. A. Kleinaitė).


14 - 21 d. Erasmus+ projektas.
Lietuvos etapas. Dalyvauja
projekto partneriai iš
Vokietijos, Lenkijos ir Italijos
(ats. D. Šiurkutė).

Statistinės ataskaitos 3Imokykla pateikimas
ŠVIS informacinėje
sistemoje
(ats. D. Okunienė).

II-ų klasių mokinių, kurie
atliks užsienio kalbų
pasiekimų lygių testus,
registracija KELTE (ats.
D. Okunienė).


13 d. II klasių mokinių
projektinių darbų
konferencija ,,Lietuvai
100“
(ats. A. Mikalauskienė).

miesto gimnazistų XVII sporto
žaidynių merginų futbolo
čempionatas (ats. J. Jurčiuvienė,
L. Kavaliauskienė).



Balandžio- gegužės mėn. vykdomas
projektas „Kriptovaliutos“. Dalyviai I,
III klasių mokiniai ( ats. D. Bakšys).

17 d. III klasių mokinių išvyka į
III
VMT spektaklį ,,Belaukiant Godo“
savaitė
(16-22 d.) (ats. A. Markeliūnienė).


III klasių edukacinė ekskursija į
Vilniaus Katedros požemius
(ats. R. Šilinskienė).



I klasių mokinių tapybos darbų
paroda ,,Daug-mažai“ akcentuojant
kontrastą (ats. S. Pečiulienė).

16 d. Ic klasės mokinių išvyka į
Nacionalinį kraujo centrą (ats. V.
Baužienė).

II klasių mokinių tapybos darbų
paroda ,,Statika-dinamika“

17 d. 4A3 grupė atlieka chemijos
laboratorinius darbus VGTU
laboratorijose (ats. K. Žekonytė).



(ats. S. Pečiulienė).

20 -21 d. respublikinė technologijų
olimpiada Šiauliuose
(ats.V.Gailiūnienė).





Atvira pamoka gimnazijoje,
„Mokinys – mokiniui“ VŽG ir
Vilniaus Prano Mašioto pradinės
mokyklos mokiniai (ats. A.Griškienė,
K. Žekonytė).


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

14 - 21 d. Erasmus+ projektas.
Lietuvos etapas. Dalyvauja
projekto partneriai iš
Vokietijos, Lenkijos ir Italijos

Mokytojų penkiaminutė.

(ats. D. Šiurkutė).


N. Zdanienė).

16 d. aktų salėje teatro studijos
"Alyvos" mokiniai
pasirodo Erasmus+ projekto
renginyje su ištrauka iš ,,Romeo
ir Džuljeta" italų kalba
(organizuoja D. Šiurkutė).

19 d. akcija ,,Darom“ - Nėries
pakrantės tvarkymas

21 d. užsienio kalbos
(rusų) valstybinis
brandos egzaminas

(ats. A. Kleinaitė).


20 d. gimnazijos prezidento
rinkimai.



20 d. teatro studijos ,,Alyvos"
18 d. matematikos konkursas ,,Mini
mokiniai pasirodo su spektaklio
Euklidas“ Vilniaus Jono Pauliaus II
ištrauka pagal Lorna Byrne
gimnazijoje (dalyvauja I klasių mokiniai, knygą ,,Angelai man glosto
ats. R. Mazūrienė).
plaukus" Lietuvos moksleivių

teatrų festivalyje „Žodžiai VGTU finansų olimpiada
2018“ (organizuoja Lietuvos
(ats. I. Niuniavaitė).



Nacionalinis Č. Kudabos geografijos
konkursas (ats. I. Niuniavaitė,

vaikų ir jaunimo centras, ats. R.
Kulytė Polini).



19 d. metodinės tarybos
posėdis (ats. D. Okunienė,


(centras – Vilniaus
Salomėjos Nėries
gimnazija).

J. Sikorskienė).



Ekskursija į Nacionalinį kraujo centrą
(ats. J. Bodrije).


20 d. 10.00 val. DNR Santaros
klinikos. Ekskursija į Genetikos centrą
(ats. D. Puodžiukienė).

24 -26 d. II klasių mokinių
IV
užsienio kalbų pasiekimų lygių
savaitė
(23-30 d.) testų vykdymas ir vertinimas
(ats. užsienio kalbų mokytojai).


25 d. aktų salėje 7 ir 8 pamokų
metu III ir IV klasių filmų kūrimo
grupės mokinių atsiskaitymas (ats.
R. Kulytė-Polini).


26 d. lietuvių kalbos ir literatūros
patikrinamasis darbas III klasėse.


27d. šalies debatų vokiečių kalba
finalas (ats. D. Šiurkutė).

29 d. daugiakalbystės olimpiada
(ats. S. Šernienė).



III, IV klasių fotografijos grupių
išvyka į užsiėmimą ,,Fotograma“
S. Kasiulio muziejuje
(ats. S. Pečiulienė).

I klasių gimnazistų edukacinė išvyka
į Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos Nacionalinį lankytojų centrą

23 -29 d. gimnazijos
bendruomenės apklausa dėl
gimnazijos uniformos.
(ats. J. Sikorskienė).


23 d. scenos kalbos ir renginių
II klasių gimnazistų edukacinė išvyka vedėjų būrelio
į LGGRTC Genocido aukų muziejų
mokiniai pasirodo su menine
(ats. R. Šilinskienė, M. Maniušis).
kompozicija ,,Laiškai

Lietuvai" sukurtą iš mokinių
Renginys Vilniaus Žirmūnų
rašytų tekstų ir Jono Aisčio
gimnazijoje „Nepriklausomybės akto
eilėraščio ,,Baltas
signatarai“, istoriniai skaitymai.
balandėlis" teatrų festivalyje
Dalyvauja Vilniaus Žirmūnų gimnazijos,
,,Vaidenis - 2018" (organizuoja
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos bei
Vilniaus Žemynos gimnazijos III klasių
gimnazistai (ats. J. Šačkutė).


I - IV klasių merginų ir vaikinų
Vilniaus Žirmūnų gimnazijos
,,Šokdynės asas“ individualios
varžybos (ats. Laima Kavaliauskienė).


25 d. informacinių technologijų
bandomasis egzaminas (ats.
V. Šankinienė, V. Gaižienė , D. Bakšys).


Vilniaus miesto savivaldybė ir
metodinė teatro mokytojų grupė), vyks
Vytauto Didžiojo gimnazijoje (ats. R.
Kulytė Polini).


25 d.- VU ligoninės Santaros
klinikų Kraujo centras. Kraujo
donorystės akcija ( ats. J.
Burzdikienė)



26 d.- klasės valandėlė
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijai (dalyviai- I

26 d. chemijos bandomasis egzaminas klasių mokiniai,
(ats. N. Daubaraitė, K. Žekonytė).

ats. J. Burzdikienė, S. Atienė,
M. Garnatkevičiūtė,).

04.27 - 05.02 teatro studijos

Mokytojų penkiaminutė.

24 - 26 d. užsienio kalbų
pasiekimų lygių testų
II-ose klasėse
organizavimas ir
vykdymas
(ats. D. Okunienė, V. Jasienė,
A. Mikalauskienė).


24 d. Tarptautinis OECD

PISA penkiolikmečių
tyrimas (ats. D. Okunienė)


28 d. 9.00 val.
stojančiųjų į I klases
mokinių žinių ir
gebėjimų patikrinimas
(ats. E. Grigaliūnas).

28 d. užsienio kalbos
(vokiečių) valstybinis
brandos egzaminas (centras
– Vilniaus Karoliniškių
gimnazija).


28 d. užsienio kalbos
(prancūzų) valstybinis
brandos egzaminas
(centras –VGTU
inžinerijos licėjus).

,,Alyvos" mokinės su mokytoja
Rasa Kulyte-Polini išvyksta į
Italijos Medicina (Bolonijos
rajonas) miestelyje vyksiantį
workshop'ą - teatro laboratoriją
,,Cantamaggio - 2018"
(organizuoja teatras ,,La Baracca
Testoni Ragazzi", Bolonija), vyks
Medicina miestelyje.


II-ų klasių mokinių
individualių ugdymo
planų - projektų analizė
(ats. D. Okunienė, II-ų
klasių vadovai).


Būsimų III-ių klasių
laikinųjų grupių
sudarymas
(ats. D. Okunienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

