PATVIRTINTA
Vilniaus Žirmūnų gimnazijos
direktoriaus 2022 m. vasario 09 d.
įsakymu Nr. V-12(1.3)
KONKURSINĖS ATRANKOS Į VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO
TVARKA
1. Konkursas į Vilniaus Žirmūnų gimnaziją vykdomas pagal Konkursinės atrankos į
Vilniaus Žirmūnų gimnaziją organizavimo tvarką, parengtą pagal 2022 m. vasario 2 d. Vilniaus
miesto tarybos patvirtintą sprendimą Nr. 1-1316 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022–2023 mokslo metams“. Konkursą organizuoja
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
2. Konkursinė atranka pagal surinktą didžiausią balą taikoma, kai norinčių mokytis
gimnazijoje yra daugiau, negu gali priimti gimnazija.
3. Asmens duomenys, reikalingi priėmimo organizavimui, saugomi trejus metus ir
sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
4. Asmenys, susiję su elektroninės sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą
atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
5. Konkurso į I gimnazijos klasę organizavimas.
5.1. Konkurse į I klasę gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
gyvenantys mokiniai, baigę pagrindinės mokyklos aštuonias klases. Mokiniai, baigę ne Vilniaus
miesto savivaldybės teritorijoje esančios mokyklos aštuonias klases, privalo pateikti gyvenamąją
vietą patvirtinantį dokumentą.
5.2. Pirmų gimnazijos klasių komplektavimo kriterijai:
5.2.1. formuojamos 7 klasės;
5.2.2. formuojant atsižvelgiama į:
5.2.2.1. pasirinktą ugdymosi kryptį (humanitarinę, matematinę, gamtos
mokslų, bendrąją);
5.2.2.2. įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių;
5.2.2.3. I-II užsienio k. (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
5.2.2.4. dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pasirinkimą.
5.3. Konkursinės atrankos metu direktoriaus įsakymu sudaryta vykdymo ir
vertinimo komisija organizuoja Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimą (toliau – Patikrinimas)
pagal pagrindinio ugdymo I dalies programas. Patikrinimo tikslas – patikrinti stojančiųjų
specialiuosius ir bendruosius gebėjimus.
5.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2022 m. kovo 1 d.
iki kovo 31 d. pildo prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės
puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo 2022 m.
kovo 1 d. iki kovo 31 d. šiuos dokumentus:
5.4.1. nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų
patikrinime (toliau – Patikrinimas). Prašymo pavyzdį galima rasti priede Nr.1. Prašymas be e.
sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
5.4.2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro
įvertinimus;
5.4.3. praėjusių (2020–2021 m. m.) ir iki 2022 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo
metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų
(I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą priede Nr.2).
DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK EL. PAŠTU priemimas@vzg.lt
Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą
dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų
prašymas negalioja.
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5.5.

Patikrinimo data ir laikas:

I srautas - 2022 m. gegužės 07 d. 9.00 val. Mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo
8.30 iki 8.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, asmeninės apsaugos priemones (kaukę arba respiratorių), laikytis saugos
reikalavimų.
II srautas - 2022 m. gegužės 07 d. 12.10 val. Mokinys privalo atvykti į gimnaziją
nuo 11.45 iki 12.00 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą arba asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, asmeninės apsaugos priemones (kaukę arba respiratorių),
laikytis saugos reikalavimų.
5.6. Mokinio Patikrinimo vieta ir laikas kiekvienam kandidatui bus atsiųsti į
registracijos metu nurodytą elektroninį paštą iki 2022 m. gegužės 03 d.
Su Patikrinimo programomis galima susipažinti gimnazijos interneto
svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu
5.7. Patikrinimą sudaro 2 dalys:
I – lietuvių kalbos ir literatūros (60 min.),
II – matematikos (60 min.).
Pertraukos tarp patikrinimo dalių - 20 min.
5.8. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas –
akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama
iki 10 taškų) (žr. lentelę):
Vertinimo kriterijai
1.
Akademiniai rodikliai
1.1.
Žinių ir gebėjimų patikrinimas (raštu)
1.1.1.
Lietuvių kalba ir literatūra
1.1.2.
Matematika
1.2.
Aštuntos klasės I pusmečio arba II trimestro istorijos, pirmos
užsienio kalbos, chemijos, fizikos, biologijos pažymių vidurkis
2.
Papildomi rodikliai
2.1.
Praėjusių (2020–2021 m. m.) ir iki 2022 kovo 31 d. įvykusių šių
mokslo metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių
olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pateikiamos
diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
Už individualius laimėjimus
Už komandinius laimėjimus
2.2.
Brolis ar sesuo, gerai besimokantis(-i) Vilniaus Žirmūnų
gimnazijoje (nurodyti prašyme)
2.3.
Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikai
Iš viso

Taškai (max)
100
90
45
45
10
10

7 (7-5-3 )
3 (3-2-1 )
1
2
110

5.9. Priėmimo komisija gegužės 20 d. nustato ir skelbia kiekvienos Patikrinimo
dalies (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos) minimalią taškų ribą, kurią surinkęs mokinys
toliau dalyvauja konkurse.
5.10. Gegužės 27 d. iki 16 val. laikantis asmenų privatumo teisių Patikrinimo
rezultatai, konkursinis balas bei Priėmimo komisijos sprendimas – PRIIMAMAS ar
NEPRIIMAMAS – paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui gimnazijos internetinėje
svetainėje http://www.vzgimnazija.eu prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu.
Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama, apeliacijos nepriimamos.

2

5.11.
Nuo gegužės 27 d. 18 val. iki birželio 05 d. priimamų kandidatų tėvai
savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/ . Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.
5.12. Birželio 06 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal
sąrašą esantis mokinys. Priimamų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus
miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo birželio 07 d.
iki birželio 09 d.
Nepatvirtinusieji automatiškai išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.
5.13. Galutiniai priimtųjų sąrašai skelbiami birželio 14 d. 17 val. gimnazijos
internetinėje svetainėje http://www.vzgimnazija.eu
5.14. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 27 d. iki liepos 08 d. 15 val. ir nuo
rugpjūčio 23 d. iki rugpjūčio 26 d. gauna pažymą bei pristato šiuos dokumentus:
5.14.1. pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klasę)
pažymėjimą;
5.14.2. vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.
5.15. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos
internetinėje svetainėje http://www.vzgimnazija.eu arba teikiama adresu priemimas@vzg.lt bei
tel. +370 68468994, +370 61686356.
5.16. Atvirų durų diena organizuojama kovo 16 d. 15.00 val. ir 18.00 val.
6.

Priėmimas į II gimnazijos klasę.

6.1. Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
gyvenantys mokiniai, baigę devintą (I gimnazijos) klasę.
6.2. Laisvų vietų skaičius skelbiamas
svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu

gegužės 20 d. gimnazijos interneto

6.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2022 kovo 1 d. iki
kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/ bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai šiuos dokumentus:
6.3.1. nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą (priedas Nr.1). Prašymas be
savivaldybės e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
6.3.2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro
įvertinimus;
6.3.3. praėjusių (2020–2021 m. m.) ir iki 2022 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo
metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų
(I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą priedas Nr. 2).
DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK EL. PAŠTU priemimas@vzg.lt
6.4.
Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinį balą
sudaro akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti
skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):
Vertinimo kriterijai
Taškai (max)
1.
Akademiniai rodikliai
100
1.1. Devintos (I gimnazijos) klasės I pusmečio ar II trimestro įvertinimų 100
(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, I ir II užsienio kalbų,
fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir
geografijos) suma
2.
Papildomi rodikliai
5
2.1. Miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietų 5 (5-3-1)
nugalėtojai, laureatai (praėjusiais ir šiais mokslo metais) (pristatomos
3

diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
Iš viso

105

6.5. Gegužės 27 d. iki 16.00 val. skelbiamas kviečiamų mokytis sąrašas.
6.6. Pakviestų mokytis kandidatų tėvai nuo gegužės 27 d. iki birželio 05 d.
Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu https://svietimas.vilnius.lt/ patvirtina
kvietimą mokytis. To nepadarę netenka galimybės mokytis gimnazijoje.
6.7. Galutiniai priimtų mokinių sąrašai skelbiami birželio 14 d. iki 16.00 val.
gimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu
6.8. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 27 d. iki liepos 08 d. 15 val. ir nuo
rugpjūčio 23 iki rugpjūčio 26 d. gauna pažymą bei pristato šiuos dokumentus:
6.8.1. pažymą apie 9 (I gimnazijos) klasės metinių pažymių įvertinimus;
6.8.2. vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.
6.9. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos
internetinėje svetainėje http://www.vzgimnazija.eu arba teikiama adresu priemimas@vzg.lt bei
tel. +370 68468994, +370 61686356.
7.

Priėmimas į III gimnazijos klasę.

7.1. Į III klasę priimami Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio
ugdymo programą, tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą.
7.2. Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
gyvenantys mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą.
7.3. Laisvų vietų skaičius skelbiamas iki gegužės 20 d. gimnazijos interneto
svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu
7.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki kovo
31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu
http://www.vilnius.lt/mokykla
bei gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 27 d. iki
birželio 30 d. (122 kab. nuo 8.00 val. iki 16.00 val.) pateikia šiuos dokumentus:
7.4.1. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą, patvirtintą
mokyklos spaudu;
7.4.2. miesto, šalies ir tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir
nugalėtojų diplomų (I-III vietos) kopijas;
7.4.3. individualaus ugdymo planą (priedas Nr.3).
7.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą, kurį sudaro:
Vertinimo kriterijai
1.

Taškai
(max)
120
100

Akademiniai rodikliai
1
Dešimtos (II) klasės metinių įvertinimų suma (lietuvių
1.1.
kalbos ir literatūros, matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos,
chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir
geografijos)
1.2.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
20
(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos)
2.
Papildomi rodikliai
5
2.1.
Praėjusių (2020–2021 m. m.) ir šių mokslo metų (2021– 5 (5–3–1)
2022 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–
III vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos,
vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
4

Iš viso

125

7.6. Duomenys apie įstojimą ir konkursinis balas skelbiami iki liepos 11 d. 16.00
val. gimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu
7.7. Pakviestų mokytis kandidatų tėvai liepos 11-14 d. Vilniaus miesto
savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla patvirtina kvietimą
mokytis. To nepadarę netenka galimybės mokytis gimnazijoje.
7.8. Įstojusieji į gimnaziją nuo liepos 15 d. iki liepos 19 d. ir nuo rugpjūčio 23
iki rugpjūčio 26 d. gauna pažymą bei pristato šiuos dokumentus:
Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.
7.9. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos
interneto svetainėje adresu http://www.vzgimnazija.eu
8.

Į IV gimnazijos klasę mokiniai nepriimami.

PRITARTA
Vilniaus miesto savivaldybės
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos Dianos Petkūnienės
2022-02-14 įsakymu Nr. A15-194(2.1.4E-BEU)

5

Priedas Nr.1
(Mokinio tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

(faktinės gyvenamosios vietos adresas (jei skiriasi nuo deklaruotos))

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos
direktoriui Edmundui Grigaliūnui
PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS
2022- Prašau priimti mano sūnų/dukrą į Vilniaus Žirmūnų gimnazijos _______ klasę nuo 2022
m. rugsėjo 1 d.
Mokinio vardas
Mokinio pavardė
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefonas
Registracijos
kodas
Savivaldybės sistemoje
Mokyklos, kurioje mokotės,
pavadinimas
Elektroninis pašto adresas
Dorinis
(etika/tikyba)
ugdymas
I užsienio kalba
II užsienio kalba
Brolis ar sesuo mokosi
Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje
Renkuosi mokymosi kryptį
( humanitarinę, matematinę,
gamtos mokslų, bendrą)
Papildomai pateikti
1.I pusmečio ar II trimestro įvertinimai
dokumentai
2.Diplomai
3.
Sutinku, kad prašyme pateikti duomenys būtų naudojami stojimo į gimnaziją
konkursinės eilės nustatymui.
_________
(Parašas)

______________________________________________
(vardas, pavardė)
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Priedas Nr.2

Veiklų, už kurias skiriami papildomi taškai, sąrašas
PAPILDOMI taškai skiriami praėjusių (2020–2021 m. m.) ir iki 2022 m. kovo 31 d. įvykusių šių
mokslo metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų
nugalėtojams, laureatams (pristačius diplomų kopijos; vertinamas tik vienas aukščiausias
pasiekimas):
1. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, patvirtintų Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V1729 ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-2247, NUGALĖTOJAMS:
• Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas (iki 17 metų)
• Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas (iki 15 metų)
• Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (5-12 kl.)
• Lietuvos jaunųjų kūrėjų festivalis „Kūrybos pavasaris“ (5-12 kl.)
• Prancūzų kalbos konkursas „Je parle francais et toi?“ (7 kl.)
• Respublikinis viešojo kalbėjimo anglų kalba konkursas (7-8 kl.)
• Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.)
• Tarptautinis mokinių frankofoniškojo teatro festivalis „Pirmoji uždanga“ (7-8 kl.)
(komandinė)
• Respublikinis kūrybinis anglų kalbos internetinis projektas 8-12 klasių mokiniams „Let‘s
create a story“
• Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas (individualus, komandinis)
• ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas (7-12 kl.)
• Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada (6-8 kl.)
• Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (7-8 kl.)
• Jaunųjų matematikų varžybos (Šiaulių akademija))
• Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Lietuvoje:
-patekusiems tarp 10 geriausių – 7 taškai
-patekusių tarp 11–30 geriausių – 5 taškai
-patekusių tarp 31–50 geriausių – 3 taškai
• Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.)
• Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“
• Tarptautinė robotikos ir technologinės kūrybos olimpiada ROBOTIADA (7-16 metų)
• Respublikinis „Žynio“ konkursas (5-8 kl.)
• Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (6-12 kl.)
• Geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“
• Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas (6-12 kl.)
• Konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ (3-8 kl.)
• Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (7-8 kl.)
• Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada (5-12 kl.)
• Lietuvos gamtos mokslų olimpiada (5-10 kl.)
• Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (5-8 kl.)
• Lietuvos geologijos olimpiada (5-8 kl.)
• Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiada (6-12 kl.)
• Viktorina „Po žvaigždėtu dangumi“ (8-12 kl.)
• Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas (8-12 kl.)
• Prof. K. Baršausko fizikos konkursas (8-12 kl.)
• Lietuvos mokinių Gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiada (5-8 kl.)
7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•

•
•
•
•
•

Mokinių tiriamųjų darbų idėjų mugė (5-11 kl.) (individuali, komandinė)
Respublikinė mokinių projektinių darbų konferencija „Projekto metodas pamokoje“ (1–
10 kl.) (komandinė)
Konkursas ,,DNR diena Lietuvoje“
Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“ (13-19 m.) (individuali, komandinė)
Lietuvos mokinių technologijos olimpiada (8-12 kl.)
Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.)
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.)
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada
Respublikinis etikos konkursas 7-8 klasių mokiniams ,,Šalia manęs – kitas žmogus“
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas
Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo
Daugiakalbystės olimpiada ,,Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame 2022“
KITŲ
ORGANIZACIJŲ
ORGANIZUOTŲ
KONKURSŲ,
VARŽYBŲ
NUGALĖTOJAMS:
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojami konkursai (Auksinis, sidabrinis,
oranžinis diplomai):
✓ Kalbų kengūra
✓ Gamtos kengūra
✓ Istorijos kengūra
✓ Geografijos kengūra
✓ Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“
✓ Lyderių turas (įvertinimas „Lyderis“)
Istorijos konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (organizuoja Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)
Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“ (organizuoja „VIMS – International
Meridian School“)
ADVENTUR geografijos žinių konkursas (organizuoja LGMA)
Muzikos konkursas (individualus, komandinis)
Sporto šakų varžybos (individualus, komandinis)
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Priedas Nr.3

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos

klasės mokinio (-ės)

individualus ugdymo planas

Išplėstinis
kursas/kalbos
m okėjim o lygis

Bendrasis
kursas/kalbos
m okėjim o lygis

Dalykai

2022- 2024 m.m.

3 klasė 4 klasė 3 klasė 4 klasė
Bendrojo lavinimo branduolys
Tikyba
Dorinis ugdymas
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (
Istorija
Socialinis ugdymas
Geografija

)

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Matematika
Gamtamokslinis ugdymas

Biologija
Fizika
Chemija
Integruotas gamtos mokslų kursas

Meninis ugdymas

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Grafinis dizainas
Fotografija
Filmų kūrimas
Technologijos
Integruotas menų ir technologijų kursas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas
Pasirinkta sporto šaka (

)

Pasirenkamieji dalykai
Informacinės technologijos
Užsienio kalba (
)
Užsienio kalba (pradedantiesiems)(
)
Ekonomika ir verslumas
Braižyba
Psichologija
Lotynų kalba
IŠ VISO PAMOKŲ PER SAVAITĘ

1
1
5
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
5
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
4

6
3
3
3
6
3
4
3
3
3
3
3
3
4

2

2

-

-

1
3
3
2
1
1
1

1
3
3
2
1
1
1

2
3
3
-

2
3
3
-
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III klasė
Dalyko
valandos

Modulio
valandos

IV klasė
Kursas

Dalyko
valandos

Modulio
valandos

Kursas

