TVIRTINU
Direktorius E. Grigaliūnas
2018-10- 01

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Savaitės

Spalio
1-7 d.

Humanitarinių mokslų ir menų
ugdymo skyrius
09.25- 10.30 d. IV klasių mokinių
technologijų darbų
paroda „Akcentų ieškojimai.
Tekstilė“ (ats. V. Gailiūnienė).


2 d. dalyvavimas seminare „Tvari
aplinka. Žiedinė ekonomika.
Receptas pusryčiams, pietums ir
vakarienei“ (V. Gailiūnienė).


2 d. edukacinė išvyka, pamoka
kitoje erdvėje ,,Įvadas į kino filmų
kūrimą" (Martyno Mažvydo
biblioteka, ats. R. Kulytė Polini).


5 d. dalyvavimas Vokietijos
Vienybės dienos renginyje
Valdovų rūmuose
(ats. D. Šiurkutė).


5 - 12 d. mokinių mainai. Atvyksta
mokiniai iš Vokietijos, Paderborno
(veikla organizuojama pagal atskirą
planą,
ats. D. Šiurkutė).

Pasirengimas Erasmus projektui, kuris
vyks lapkričio mėnesį Italijoje (visą
spalio mėnesį, ats. D. Šiurkutė).


Parodos menų korpuse:

Tiksliųjų, gamtos, socialinių
mokslų ir kūno kultūros ugdymo
skyrius
4 d. 9.50 val. aktų salėje II-IV klasių
gimnazistai dalyvauja akcijoje –
konkurse Lietuvos konstitucijos
egzaminas „Aš ir Tu – dar 100 metų
kartu“
(ats. J. Šačkutė, R. Šilinskienė,
J. Varakauskienė, M. Maniušis).


Vilniaus gimnazistų XVIII sporto
žaidynių vaikinų futbolo 8x8
varžybos (ats. A. Giedraitis).


Spalio mėnesį vykdomos II klasių
merginų tarpklasinės tinklinio
varžybos (ats. V. Vasilevskienė,
L. Kavaliauskienė).

Neformaliojo ugdymo
skyrius
4 d. VŽG Protų lyga. 1 turas.
( ats. A.Kleinaitė, S.Šernienė,
R.Stankevičius).

4 d. kultūrinių mainų JAV
programos 2019- 2020 m.m.
pristatymas. Dalyvauja IIb, IIe,
IIc, IIg ( ats. J.Burzdikienė).

5 d. Mokytojų diena

gimnazijoje. IV-okų
organizuojama šventė
mokytojams (ats. A.Kleinaitė,
IV kl. vadovai).

Administracijos veikla

Mokytojų penkiaminutė.

5 d. 7.45 val. mokytojų
kambaryje renginys
mokytojams.

III -IV klasių mokinių
individualių ugdymo planų
tikrinimas
(ats. D. Okunienė).


Mokytojų pavadavimų
rengimas
(ats. V. Jasienė,
A. Mikalauskienė).

- II klasių mokinių kūrybinių
grafikos darbų paroda ,,Mano
vardas" (ats. S. Savickienė,
S. Pečiulienė);

- III A grupės mokinių kūrybinių
grafikos darbų paroda " Vardo
anagrama" (ats. S. Savickienė).
Spalio
8 -14 d.

Edukacinė išvyka su II-ų klasių
mokiniais į A. Puškino muziejų
Markučiuose (ats. A. Kindurienė).


Išvyka į JAV ambasadą (data
tikslinama, ats. S. Šernienė).


Dalyvavimas Respublikiniame
mokinių dailės, fotografijos ir
technologijų konkurse „Skaitau
Simoną Daukantą“, skirtame
Simono Daukanto 225 gimimo
metinėms paminėti
(ats. S. Pečiulienė).

Spalio
15-21 d.

17 d. VŽG dainų konkursas
,,Values in Songs“
(ats. V. Mikšienė).



IV klasių gimnazistų edukacinė
išvyka į Nacionalinio
muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmus
(ats. J. Šačkutė).


III- IV klasių V Nacionalinis
Solidarumo bėgimas (ats. kūno
kultūros mokytojai).

11 d. 12.00 val. aktų salėje Simono
Utkaus paskaita IV klasių
mokiniams "Ką reiškia - sveikas
žmogus?" (ats. K. Žekonytė).

15 – 19 d. pamokos - paskaitos VU
planetariume II gimnazijos klasių
mokiniams
(ats.A. Griškienė, O. Gaubienė).

20 -22 d. vokiečių kalbos diena

(respublikinis renginys). Svečiuosis II, IV klasių gimnazistų edukacinė
mokiniai, baigę studijas Vokietijoje išvyka į Lietuvos Respublikos
(ats. D. Šiurkutė).
Prezidentūrą (ats. R. Šilinskienė).


20 d. vokiečių kalbos diena
(respublikinis renginys). Atvyksta
lektorius iš Vokietijos Rostocko
universiteto (ats D. Šiurkutė).

9 - 10 d. tinklinio varžybos
Senato taurei laimėti (ats.
Senatas, A. Giedraitis,
L.Kavaliauskienė)


11 d. VGK posėdis. Rugsėjo
mėnesio lankomumo aptarimas
ir pokalbis su mokiniais.

11 d. Karjeros užsiėmimas
LMNŠC. Dalyvauja II g klasė
( ats.V.Gailiūnienė,
J. Burzdikienė).

14 d. ispanų kalbos diena
( ats. Senatas)

19 d. VŽG; VBG ir VVDG
savivaldų vakaras „ Viena bomba
trys jungikliai“

19-20 d. I-II kl. gimnazistų
savanoriška veikla didžiojoje
„ Maisto banko“ akcijoje ( ats.
J.Burzdikienė).

Mokytojų penkiaminutė.

Skyriaus mokytojų ir
klasės vadovų prisijungimų
prie elektroninio dienyno
stebėsena
(pagal poreikį,
ats. skyrių vedėjos).


VGTU klasės veiklos plano
2018-2019 m. m. ir
mokinių sąrašų rengimas ir
pateikimas VGTU
stojančiųjų priėmimo ir
informavimo centrui
(ats. D. Okunienė).

Mokytojų penkiaminutė.

Pedagogų registro
tvarkymas. 2-mokykla
ataskaitos rengimas.
(ats. D. Okunienė).


Brandos darbo vadovų ir
mokinių pasirinktų temų
įvedimas į KELTO sistemą
(ats. D. Okunienė).





18 d. 18.00 val. IV-ų
klasių tėvų komitetų
susirinkimas (ats.

21 d. dalyvavimas 6 -ame
aplinkosauginiame konkurse „Kita
forma“ (V. Gailiūnienė)

A.Kleinaitė ).





19 d. Sveikatingumo diena

Aplinkosauginio projekto
,,Ekologiškumo virusas plinta"
reklamos gamyba ir informacijos
sklaida (ats. S. Savickienė).

(ats. A. Mikalauskienė).



,,Saviraiška“ - III klasių mokinių
darbų paroda menų korpuse
(ats. S. Pečiulienė).

Spalio
22- 31 d.

Pamokos I-ų klasių mokiniams
Helovyno tema (ats. S. Šernienė).


II klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda ,,Vilnius mano
miestas" (ats.V. Gailiūnienė).


25 d. edukacinė išvyka, pamoka
kitoje erdvėje ,,Televizijos
samprata" (Martyno Mažvydo
biblioteka, ats. R. Kulytė Polini).


29-30 d. dalyvavimas UPC
seminare ,,Motyvuotam mokiniui
reikia inovatyvaus mokytojo"
(R. Kulytė-Polini).



31 d. metodinių grupių
susirinkimai (ats. L. Laurinavičiūtė,
V. Stanevičienė, S. Pečiulienė).

23 d. 18.00 val. aktų salėje –
bendruomenės renginys.
Gamtamokslių popietė „Gamtos
spalvos“ (ats. K. Žekonytė,
A. Griškienė, J. Bodrije).


25 d. 14.40 val.integruotos
varžytuvės ,, Skaičiai raidės ir
mankšta viskas sveikame kūne“ (ats.
R. Minkevičienė, R. Mazūrienė,
V. Vasilevskienė, L. Kavaliauskienė).


Greito sprendimo uždavinių
konkursas gimnazijoje III klasių
mokiniams ( ats. N. Zdanienė,
D. Žilaitienė).



25 d. 10.00 – 17.00 val. Jonavos
Senamiesčio gimnazijoje dr.
Bronislovo Lubio vardo
respublikinis chemijos konkursas
9 – 10 kl. (mokinius ruošia
N. Daubaraitė. Mokinius lydi ir
dalyvauja vertinime K. Žekonytė).


II klasių gimnazistų edukacinė
išvyka į Generolo Jono Žemaičio

25 d. karjeros užsiėmimas
LMNŠC. Dalyvauja II f klasė
( ats. N.Smilinskienė,
J. Burzdikienė).

Mokytojų penkiaminutė.

IV klasių mokinių brandos
egzaminų pasirinkimai ir jų
suvedimas į Mokinių
registrą (ats. D. Okunienė,
IV klasių vadovai).


23 d. 18.00 val. aktų salėje
I-ų klasių mokinių tėvų
susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Patikrinamųjų darbų
(lietuvių kalbos ir
literatūros, matematikos ir
anglų kalbos) rezultatų
pristatymas (ats. V. Jasienė,
A. Mikalauskienė)
2. Psichologės paskaita
,,Paauglystės psichologiniai
ypatumai“
(ats. Ž. Arlauskaitė).


29 d. 9.00 val. aktų salėje
mokytojų tarybos posėdis
(ats. E. Grigaliūnas).


Lietuvos karo akademiją
(ats. M. Maniušis).



31 d. metodinių grupių susirinkimai
(ats. M. Maniušis, E. Lučnikovienė,
K. Žekonytė, J. Jurčiuvienė).

29 d. (po posėdžio) klasės
vadovų susirinkimas
(ats. A.Kleinaitė).


30 d. 9.00 val. aktų salėje
civilinės saugos mokymai
gimnazijos darbuotojams
(ats. E. Grigaliūnas,
V. Karčauskas).


30 d. (po mokymų) 211
kab. metodinės tarybos
susirinkimas (ats.
N. Zdanienė, D. Okunienė).


31 d. 9.00 val. 222 kab.
veiklos plano darbo grupės
susirinkimas (ats. E.
Grigaliūnas).


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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Okunienė

