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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių 

mokslų ir kūno kultūros ugdymo 

skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Administracijos veikla  

Lapkričio 

5-11 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiruošimas 8-9 klasių  užsienio 

kalbos (rusų) olimpiadai 

 (medžiagos rinkimas, scenarijus 

kūrimas)(ats. L. Sosunova). 

  

03-10 d. su Erasmus+ projektu 

vykstame į Italiją  (ats. D. Šiurkutė, 

V. Gailiūnienė, D. Bakšys). 

  

II-III klasių gabių mokinių grupės 

( iš kiekvienos klasės po 

stipriausius 1-2 mok.) sudarymas 

ir rengimas VŽG anglų kalbos 

olimpiadai (visą mėnesį, ats. V. 

Stanevičienė). 

  

 06-17 d. respublikinis konkursas 

,,Kita forma. Antras daikto 

gyvenimas“.  Vyks M. Mažvydo 

bibliotekoje (ats. V. Gailiūnienė). 

  

 Filmų kūrimo būrelio mokinių 

išvyka į parodą ,,Dovana Lietuvai. 

Kolekcininko Vytauto Petrulio 

kameros“  Lietuvos  

teatro, muzikos ir kino muziejuje 

(ats. R. Kulytė Polini). 

  

Programos dofE vadovų 

mokymai ( L. Palumickaitė). 

 

 

09 d. 14.30 val.  II klasių mokiniams 

vyks  paskaita VU planetariume  

(ats. A. Griškienė,  O. Gaubienė). 

  

05 -16 d. respublikinis  IT konkursas 

,,Bebras“ (ats. IT mokytojai). 

  

Visą lapkričio mėnesį vyks 

konkursas „OLIMPIS“ 
(ats. IT mokytojai). 

  

Ig klasės mokinių išvyka į 

Medicinos muziejų  
(ats. D. Puodžiukienė). 

  

Vilniaus gimnazistų XVIII sporto 

žaidynių merginų  ir vaikinų 

krepšinio čempionatas pagal 

atsiunčiamą atskirą grafiką (ats. J. 

Jurčiuvienė, L. Kavaliauskienė,  

A. Giedraitis). 

  

Vykdomos III klasių vaikinų 

tarpklasinės tinklinio varžybos  

(ats. V. Vasilevskienė,  

L. Kavaliauskienė). 

  

2018 - 2019 m. m. Vilniaus miesto 

mokyklų žaidynės pagal atsiunčiamą 

atskirą grafiką (žaidynių organizatoriai 

08 d. VGK susirinkimas. 

Lankomumo apskaita. 

Susitikimas su daugiausiai  

pamokų praleidusiais 

mokiniais. 

  

07 d. Senato susitikimas su 

gimnazijos direktoriumi  
(ats. A. Kleinaitė). 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

07 d.  kandidatų brandos 

egzaminų pasirinkimų sąrašų 

pateikimas Vilniaus miesto 

savivaldybei 
(ats. E. Grigaliūnas,  

  D. Okunienė). 

  

  08 d. sutikimų dėl asmens       

duomenų   apsaugos rinkimas 

 (ats.  A.Kleinaitė). 

  

  Pedagogų registro tvarkymas 

(ats. D. Okunienė). 



– Viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“, ats. 

kūno kultūros mokytojai). 

Lapkričio 

12-18 d. 

Pasirengimas DSD II egzaminui 

žodžiu  (visą mėnesį, ats. 

 D. Šiurkutė). 

  

Mokinių atranka Vilniaus miesto 

vokiškos dainos konkursui  
(ats. D. Šiurkutė). 

  

Užsienio kalbų metodinės grupės 

veiklos plano 2019 m.  

parengimas (ats. V. Stanevičienė). 

  

I-ų klasių mokinių ,,Fraktalo“ 

piešinių paroda menų koridoriuje 

(ats. S. Pečiulienė). 

  

16 d. tarptautinės Tolerancijos 

dienos paminėjimas  

(ats. Z. Jackūnienė). 

  

 IV klasių mokinių išvyka į V.  

Mykolaičio - Putino butą muziejų 

(ats. D. Rajunčienė, A. 

Markeliūnienė). 

  

 Gimnazijos mokinių savanoriavimas 

tarptautiniame neįgaliųjų teatrų 

festivalyje ,,Begasas“   

(ats. R. Kulytė Polini). 

  

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas 

prancūzų kalbos mokytojų ir 

dėstytojų konferencijoje  ,,Tvari (f) 

Frankofonija: mokytojo vaidmuo“ 

(LR Seimas) (L. Palumickaitė).  

13 d. ir 16 d.  14.30 val. II klasių 

mokiniams vyks  paskaitos VU 

planetariume (ats. A. Griškienė,        

O. Gaubienė). 

  

 Informacinių technologijų 

olimpiados I etapas  
(ats. IT mokytojai). 

  

Ig klasės mokinių išvyka į 

Santariškes  
(ats. D. Puodžiukienė). 

  

Biologijos - technologijų integruota 

pamoka Ic klasei. Tema - Sveiki 

užkandžiai - greitas vitaminų ir 

mineralų gavimo būdas  
(mokyt. V. Baužienė ir V. Gailiūnienė). 

  

II klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Valstybės pažinimo centrą 
(ats. M. Maniušis). 

  

II klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Lietuvos Respublikos 

Seimą (ats. R. Šilinskienė). 

 

 

 

 15 d.  karjeros užsiėmimas  IId 

klasės mokiniams Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centre ( LMNŠC) 

( ats. J. Burzdikienė,   

J. Varakauskienė). 

  

15 d. VŽG Protų lyga.  

( ats. A. Kleinaitė, S. Šernienė, 

R.Stankevičius). 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

Statistinių ataskaitų 3D- 

mokykla ir 3ES – mokykla 

paruošimas ir duomenų 

pateikimas ŠVIS 
(ats. D. Okunienė). 

  

Tamo dienyno pildymo 

stebėsena  
(pagal poreikį,  

administracija). 

  

14 d. metodinės tarybos 

susirinkimas 
(ats. N. Zdanienė, D. Okunienė) 

  

15 d. išplėstinis direkcinis 

susirinkimas su VGK grupe ir 

daugiausiai  pamokų 

praleidusiais mokiniais bei jų 

tėvais. 

  

 

 

 
 

 

Lapkričio 

19-25 d. 

20 d. pilotinis DSD egzaminas su 

Vilniaus Užupio gimnazijos 

mokiniais (ats. D. Šiurkutė). 

  

23 d. idėjų mugė Lietuvos parodų ir 

kongresų centre LITEXPO. Dalyvaus 

Kasparas Puodžiūnas, Kasparas 

Urbanavičius, IIf klasė. 

22 d.  Nacionalinės karjeros 

savaitės renginiai 

( ats. J. Burzdikienė). 

  

Mokytojų penkiaminutė. 

  

19 d. 2019 m. veiklos plano 

rengimo darbo grupės 



20 d. Vytauto Didžiojo 

universiteto organizuojamas 

vertimo seminaras „Vertimas 

kaip kalbos mokymo(si) 

priemonė“ (dalyvauja S. Šernienė). 

  

II-IV klasių mokinių kūrybinių 

darbų, atliktų pasirinkta 

priemone, paroda ,,Gimiau 

laisvas'' menų korpuse (ats. 

 S. Savickienė, S. Pečiulienė). 

  

IV klasių fotografijos grupės 

mokinių išvyka į fotografo St. 

Žvirgždo paskaitą Lietuvos 

nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje (ats. S. Pečiulienė). 

  

I-II klasių mokinių koncertas 
 (ats. N. Smilinskienė). 

  

23 d.  IV klasių mokinių išvyka į 

Dailės akademijos galerijas  
(ats. V. Gailiūnienė). 

  

Karjeros dienos renginys. Ekskursija 

į radijo stotį su retorikos būrelio 

mokiniais (ats. R. Kulytė Polini). 

 (ats. V. Baužienė). 

  

24 d. respublikinis astronomijos 

konkursas  „Po žvaigždėtu dangum“. 

Dalyvauja I – II  klasių mokiniai 
(ats. A. Griškienė, O.  Gaubienė). 

  

Fundamentinių gamtos mokslų, 

matematikos ir informacinių 

technologijų savaitės renginys 

Vilniaus Biržiškos gimnazijoje 

(Gimnazijų ,,FunGaMa+IT 

pirmenybės”)(dalyvauja II klasių 

komanda, ats. K. Žekonytė, J. 

Bodrije). 

  

Biologijos - chemijos integruota 

pamoka Ic klasei. Tema  

,,Virškinimo fermentų aktyvumas“ 

(ats. V. Baužienė). 

  

II klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Lietuvos Respublikos 

Prezidentūrą (ats. M. Maniušis). 

  

 I klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į VU Geologijos muziejų 

(ats. J. Sikorskienė). 

 22 d. karjeros užsiėmimas  IIb 

klasės mokiniams Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centre ( LMNŠC) 

( ats. J. Burzdikienė,   

S. Pečiulienė). 

  

22 d. pagalbos mokinys- 

mokiniui užsiėmimai I klasėse 

 „ Mokausi pažinti save 

kolektyve“  I dalis 
 ( ats. Ž. Arlauskaitė). 

  

22-23 d. Vilniaus Žirmūnų 

gimnazijos mokinio ir Jaunųjų 

žaliųjų organizacijos 

organizuojamas bei Vilniaus 

savivaldybės remiamas 

aplinkosauginis renginys 

,,Ekologiškumo virusas plinta" 

(ats. S. Savickienė  ir IIIe  kl. 

mokinys Kristijonas Vėgėlė). 

susirinkimas (ats. E. 

Grigaliūnas). 

  

22 d. 17.00-20.00 val. Tėvų 

diena. Susitikimai su 

mokytojais 

(ats. administracija). 

  

Kvalifikacinių renginių 

apskaita 
(ats. skyrių vedėjos). 

Lapkričio 

26-30 d. 

 

Meninio skaitymo konkursas 

gimnazijoje (ats. A. Markeliūnienė, 

D. Budvytienė). 

  

Šekspyro sonetų skaitymo 

popietė su III-IV klasių mokiniais 
(ats. V. Mikšienė). 

  

27 d. II klasių mokinių išvyka į 

Atviro rato spektaklį ,,Apie žmogų, 

nužudžiusį gulbę“ (ats.  

L. Laurinavičiūtė, R. Mazūrienė,  

J. Varakauskienė). 

28 d.  7- 8 pamokų metu integruota 

biologijos - chemijos pamoka 

„Atmintinė apie angliavandenius“ 
(mokyt. Kristina Žekonytė  ir Jolanta 

Bodrije. Atvira pamoka miesto 

mokytojams). 

  

 IV klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Nacionalinio 

muziejaus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmus 

(ats. J. Šačkutė). 

  

 28 d. moksleivių savanorių 

susitikimas su Žirmūnų 

bendruomenės centro atstovais 

(ats. A.Kleinaitė, Senatas). 

  

  29 d.  karjeros užsiėmimas  IIc 

klasės mokiniams Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centre ( LMNŠC) 

( ats. J. Burzdikienė,   

A. Giedraitis). 

  

29 d. pagalbos mokinys- 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

28 d. gimnazijos tarybos 

posėdis (ats. E. Grigaliūnas). 

  

Gruodžio  mėnesio 

gimnazijos darbo  plano 

rengimas (ats. D. Okunienė). 

 



  

Edukacinė išvyka su III klasių 

mokiniais  į šv. Dvasios cerkvę  
(ats. A. Kindurienė). 

  

26 d. paroda ,,Vilniaus spalvos“  

(ats. V. Gailiūnienė). 

  

IV klasių teatro grupės ir teatro 

studijos ,,Alyvos“ mokinių išvyka į 

Jono Arčikausko darbų parodą 

,,Kėslai ir ketinimai“ Lietuvos  

teatro , muzikos ir kino muziejuje 

(ats. R. Kulytė Polini). 

  

 28 d. DSD II egzaminas raštu  
(ats. D. Šiurkutė). 

 

II klasių gimnazistų edukacinė 

išvyka į Lietuvos Respublikos 

Seimą (ats. J. Varakauskienė). 

mokiniui užsiėmimai I klasėse  

„ Mokausi pažinti save 

kolektyve“ II dalis  
( ats. Ž. Arlauskaitė). 

  

 Savivaldos išvyka. Susitikimas 

su kitos gimnazijos savivalda  
 (ats. A. Kleinaitė). 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                 Danutė Okunienė     

           


