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Gimnazijos 2018 metų veiklos plano priemonės parinktos nuosekliai įgyvendinant gimnazijos 2017–2020 

metų strateginiame plane iškeltus tikslus:  
1 tikslas. Siekti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų ugdymo rezultatų. 

UŽDAVINIAI: 

Vykdyti mokinių individualios pažangos ir mokymosi sėkmingumo stebėseną. 

Tobulinti ugdymo turinio įgyvendinimo kokybę, lanksčiau organizuojant ugdymo procesą 1.2.1. Ištirti mokymo 

diferencijavimo situaciją gimnazijoje, nustatyti mokinių poreikius. 

Efektyvinti mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą. 

        Plėtoti bendruomenės narių partnerystę ir saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime. 

        Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. 

        Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi. 

Gerinti edukacinę aplinką gimnazijoje. 

Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 

2 tikslas. Ieškoti gabių menui vaikų iš Šiaulių krašto ir visos šalies, ugdyti juos kryptingai karjerai.  

Vykdyti priemones, skirtas gabių vaikų paieškai ir pritraukimui. 

         Organizuoti ir vykdyti renginius mokinių ugdymui karjerai. 

         Didinti pedagogų indėlį pritraukiant gabius menui mokinius. 

         Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną.  

Gimnazijoje Lietuvos valstybės bei kitų dviejų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos valstybingumo atkūrimo 100-mečių 

paminėti buvo organizuoti renginiai: Šimtmečio protų kovos, Mokinių literatūrinių kompozicijų konkursas, Lietuviškos 

dainos konkursas, Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, Lietuvių muzikos koncertas, mokinių, meno kolektyvų 

koncertai-minėjimai, projektai ir kt.         

Veiklos metais buvo vykdomi trys tęstiniai projektai, pradėti ankstesniais metais. Programos Erasmus+ KA2 

projektas „Spalvotos dainos“ (25880 Eur) rugpjūčio mėnesį buvo užbaigtas (trukmė 2016–2018 m.), įvykdžius dar vieną 

mobilumą į Gran Kanariją (Ispanija) ir surengus mokyklų-partnerių baigiamąjį susitikimą Lietuvoje. 2017 m. pradėto 

vykdyti programos Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvi europietiška patirtis mokymo(si) kokybei gerinti“, skirto 

mokytojų kompetencijų plėtojimui, veiklos bus tęsiamos 2019 metais. Šio projekto bendras fondas 41423 Eur.  

Pritrauktos naujos su menais ir aplinkosauginiu švietimu susijusių projektų bendros lėšos sudarė 12700 Eur. 

Lietuvos kultūros tarybos, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus bei 

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento miesto ūkio ir aplinkos skyriaus paramą gavo šie projektai. 

Metų pabaigoje patvirtintas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos infrastruktūros, skirtos mokinių 

ugdymui, modernizavimo projekto finansavimas. Šio projekto trukmė 2018–2020 m., skirtos lėšos – 348204,93 Eur. 

Įgyvendinus šį projektą bus įsigyti nauji muzikos instrumentai, šiuolaikinė interaktyvi įranga bei sukurta mokinių 

poreikius atitinkanti interaktyvi poilsio erdvė.   

Didelės institucijos pastangos buvo sutelktos organizuojant įvairaus masto ir paskirties renginius. Gimnazija, be 

jau minėtų projektų, organizavo savarankiškai ar pasinaudodama partnerio funkcijomis tarptautinius, šalies ir regioninius 

renginius: XXXVII Lietuvos EPTA konferencija, respublikinis fortepijoninių duetų konkursas-festivalis „Duo“, 

Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas, tarptautinis piešinių konkursas „Tau, mama“, respublikinis vaikų piešinių 

konkursas „Lietuvos kunigaikščiai“, jaunųjų atlikėjų koncertas, skirtas Baltijos šalių 100-mečiui ir Tarptautinei vaikų 

          Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija 



gynimo dienai, tarptautinis projektas „Taip skamba Baltija“, Regioninis solfedžio konkursas, Šiaulių regiono vaikų ir 

jaunimo dainavimo konkursas „Tau, mama“, Šiaurės Lietuvos jaunųjų muzikų paradas, Šiaulių miesto mokyklų mokinių 

vokiškos dainos konkursas ir kt.  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė toliau įgyvendino išsikeltus tikslus, siekiant gerinti 

pamokos kokybę. Mokytojams buvo organizuoti teoriniai-praktiniai mokymai „Daugiamatiškumo raiška, kuriant 

šiuolaikinės pamokos kokybę“ ir „Lietuvių kalbos socialiniai vartojimo aspektai“. Giluminio pamokos kokybės 

įsivertinimo metu atliktas kokybinis tyrimas – pamokų stebėjimas bei grįžtamojo ryšio tyrimas – mokytojų ir mokinių 

anketinė apklausa. Apibendrinus rezultatus buvo nustatytos ir paskelbtos gimnazijos veiklos kokybės sėkmės. Mokytojų 

geroji patirtis išskirta dviem aspektais: šiuolaikinė pamokos kokybė ir šiuolaikinės pamokos kokybės kriterijai.    

Mokytojų profesionalumas, įdirbis, mokinių gebėjimai ir pastangos padeda kelti meninį meistriškumą ir laimėti 

aukštus apdovanojimus konkursuose. 2018 metais tarptautiniuose konkursuose laimėta dvylika Grand prix 

apdovanojimų, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose – dvidešimt penkios 1 vietos. Du mokiniai – Mstislavo 

Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ dalyviai. Pagrindinė „Lietuvos Maximalisto“ 

stipendija muzikos kategorijoje atiteko vienam gimnazijos mokiniui, tarp LR ŠMSM organizuoto konkurso 

„Mylimiausias mokytojas“ nugalėtojų – taip pat yra gimnazijos mokytojas ir mokinys. Džiugu, kad gimnazijos parengta 

etnokultūrinė edukacija „Kas ten teka per dvarelį?“ pateko į Kultūros paso paslaugų programų sąrašą.  

Gimnazijos mokiniai yra vertinami Šiauliuose. Gimnazijos mišrus choras, solistai koncertavo Šiaulių miesto 

savivaldybės iškilmingų posėdžių metu, valstybinių švenčių ir kt. renginiuose. Šiaulių miesto geriausių moksleivių 

apdovanojimo renginyje koncertuoti buvo pakviesta gimnazijos abiturientė.  

Gimnazijoje rūpinamasi bendruomenės socialinių emocinių kompetencijų ugdymu. Sausio–vasario mėnesiais 

vyko mokymai 4–11 metų vaikų tėvams „Sėkminga tėvystė“. Pradinių klasių bendruomenės įgyvendino prevencinę 

programą „Antras žingsnis“, 2 klasės mokiniai dalyvavo projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, 6–7 klasių 

mokiniai – prevencinės programos „Gyvai“ mokymuose. Daug kitų numatytų ir įgyvendintų priemonių padėjo 

mokiniams patobulinti sveikos gyvensenos, pirmosios pagalbos tekimo, savisaugos įgūdžius. Tam pasitarnavo nuo 

rugsėjo mėnesio pilnai pradėjęs funkcionuoti klasių valandėlių modelis MEGA.  

Užtikrinant saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimą gimnazijoje buvo atlikti triukšmo lygio tikrinimo, emocinės 

savijautos tyrimai. Rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, rodo, kad situacija gerėja. O gera emocinė aplinka užtikrina 

gerėjančius ugdymosi rezultatus.  

Įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, gimnazija tampa mokykla be sienų, t. y. pamokos aktyviai vedamos 

įvairiose miesto erdvėse.  

Aukštesnių klasių mokiniai turėjo galimybę plačiau susipažinti su STEAM veiklomis. Atskiros mokinių grupės 

dalyvavo net keturiose programose: „Išmanioji gamyba“, „Robotika – ateities profesija“, „Projektavimas 2D ir 3D 

aplinkoje“, „Grafinio dizaino dirbtuvės“, kurios vyko įvairiose įstaigose. Savo patyrimu mokiniai dalinosi su kitais 

bendraamžiais praktinėse konferencijose, skaitė pranešimus, pristatė veiklas.  

Visų lūkesčius patenkino gimnazijos 2017 metų pabaigoje įsigytas 20 vietų autobusas, kurio panaudojimo dėka, 

gimnazijos veiklos, ypač gabių mokinių paieškos srityje ir pristatant gimnaziją kaip išskirtinių gebėjimų mokinių 

ugdymo įstaigą, tapo mobiliomis. Aktyviai buvo vykdoma ir mokinių kultūrinė-pažintinė veikla.  

Vykdant mokinių meninės saviraiškos sklaidą, surengta ir dalyvauta virš 200 koncertų ir pan. renginių gimnazijoje, 

Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje, Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose, vaikų globos namuose, Akmenės krašto 

muziejuje, Naujosios Akmenės kultūros centre, Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, koncertinėje įstaigoje „Saulė“, Šiaulių 

miesto bažnyčiose ir kt.  Taip pat dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje Maskvoje (Rusija), Latvijos dainų 

šventėje Alojos mieste, koncerte „Europos dienos 2018“ Frankfurte (Vokietija), atrankos „Trophee Mondiale“ koncerte 

Prancūzijoje, plenere „Rudens mozaika“, Rotary klubų organizuotuose renginiuose ir kt. 

Nors rudenį teko dar kartą pakeisti bendrabučio vietą, gyvenimo sąlygos mokiniams dėl to nepablogėjo. Nuo rudens 

padidėjo gimnazijos valdyme turimi plotai. Šiuo metu ugdymo procesas organizuojamas trijuose pastatuose. Pamažu 

vyksta dalies patalpų pritaikymas muzikos programos pavienio mokymo(si) pamokoms – atliekami garso izoliavimo ir 

panašūs darbai.   

Kasmet papildoma gimnazijos mokymo priemonių bazė. Patikėjimo teise iš Švietimo informacinių technologijų 

centro gauti 5 nešiojami kompiuteriai „Lenovo Tinkpad“. Nupirkta: žiedimo ratas, projektoriai 6, garso kolonėlės, 

mikrafonas (ruošiamai įrašų studijai), interaktyvus ekranas, edukacinis robotas Edbot,, mobilių įrenginių įkrovimo dėžės, 

išorinė garso plokštė Antelope Zen Tour, monitoriai 5, spauzdintuvai 3, programa CorelDRAW, stacionarus kompiuteris, 

projektoriaus ekranas AVTEK. Muzikos instrumentai: 2 koncertinės kanklės, eletrinis pianinas klavinova Yamaha, 

akordeonas, maršinis solinis būgnas Pearl (2 vnt.), tenorinė birbynė, fleita, smuikas, strykai, stygos (gitarai, violončelei), 

strykai (5vnt.). Priemonės kūno kultūrai, magnetinė lenta su penkline, gaublys, įranga fotostudijai, siuvimo mašina, 

lyginimo lenta. 

         Nuo 2018 rugsėjo mėn. 1 dienos įgyvendintas  etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Pasirašytos darbo sutartys, 

parengti ir patvirtinti mokytojų pareigybių aprašai.                                                    

 

 
 

II SKYRIUS 



METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 
Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

 
 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 
Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką 

mokinių 

ugdymą 

(si). 

 

Pagerėję mokinių 

pasiekimai ir pažanga, 

ugdymas planuojamas 
ir organizuojamas 

sistemingai stebint ir 

vertinant mokinių 

mokymosi poreikius, 

pasiekimus ir pažangą. 

1.Mokykloje atlikti tyrimai 

ir diagnostiniai vertinimai, 

kuriais remiantis priimti ir 

įgyvendinami sprendimai 

dėl ugdymo turinio ir 

proceso pritaikymo 

individualiems mokinių 

poreikiams ir galimybėms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Mokykloje priimti ir 

įgyvendinami sprendimai 

dėl paramos ir pagalbos 

mokiniams teikimo tvarkos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Parengta mokyklos 

mokinių  pasiekimų  ir 

pažangos  vertinimo  tvarka ir 

ji įgyvendinama. 

1. Gimnazijoje sistemingai 

organizuojami dalykų 

diagnostiniai darbai, 

abiturientams – bandomieji 

egzaminai. Pagal gautus 

rezultatus strateguojamas 

tolesnis ugdymas, mokiniams 

teikiama pagalba skiriant 

individualias / grupines 

pamokas konsultacijų forma. 

2, 4, 6 klasių mokiniai 

dalyvavo NMPT. Gautus 

NMPT, PUPP rezultatus 

analizuoja kiekvienas mokinį 

mokantis mokytojas, jie 

aptariami bendrojo ugdymo ir 

pradinių klasių metodinėse 

grupėse, vadovų 

pasitarimuose. Tai padeda 

nustatyti ir sekti kiekvieno 

mokinio pasiekimų lygį bei 

pažangą, išsiaiškinti 

stiprybes, ugdymosi 

poreikius ir kartu su mokiniu 

bei jo tėvais (globėjais) 

priimti sprendimus dėl 

tolesnio mokymosi, mokiniui 

būtinos pagalbos, brandos 

egzaminų pasirinkimo ir pan.  

2.MIP (mokinio individualios 

pažangos) įsivertinimo 

duomenų panaudojimas. 

Metų eigoje gimnazijos 

mokytojai du kartus rinkosi 

aptarti mokinių individualios 

pažangos. Priimti sprendimai 

dėl pagalbos teikimo, paskirti 

kuratoriai. Aptarime 

dalyvavo 90-95% pedagogų. 

Patvirtintas gimnazijos 

švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašas. 

Paramą ir pagalbą mokiniams 

užtikrina pastoviai veikianti 

Vaiko gerovės komisija, 

socialinis pedagogo ir 

psihologo individualios 

konsultacijos. 

3.Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazijos direktoriaus 

2017m.08-30d.įsakymas 

Nr.VĮ-147. 
1.2. Mokyklos 

veiklos 

Mokykloje diegiami 

duomenimis gristos 

1.Vykdytos mokytojų, tėvų, 

mokinių 1-3 apklausos 

1.1. Atlikta 1-4 klasių 

mokinių tėvų neformaliojo 



kokybei 

įsivertinti 

naudoti IQES 

online 

interneto 

platformą ir 

joje  

pateikiamus 

įsivertinimo 

instrumentus. 

vadybos principai , 

įsivertinimo rezultatai 

yra naudojami 

tolimesniam 

mokyklos veiklos 

kokybes tobulinimui . 

IQES online interneto 

platformoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ne mažiau kaip 50 proc. 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) , 60 proc. mokinių 

ir 80 proc. mokytojų 

dalyvavo apklausoje IQES 

online. 

3.Mokyklos bendruomenėje 

priimti sprendimai dėl  

konkrečių priemonių 

mokyklos veiklai tobulinti , 

jos  pradėtos įgyvendinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaikų švietimo programų 

poreikio apklausa. 

1.2.Penktos klasės mokiniai 

(90%) dalyvavo apklausoje ir 

mokymuose lytiškumo tema. 

1.3.Mokinių aplinkos tyrimo 

duomenys. Apibendrinti 

rezultatai (lyginamosios 

analizės) pristatomi 

gimnazijos bendruomenei, 

įvardytos tobulintinos sritys. 

2. Apklausoje IQES online 

dalyvavo 70 proc. mokinių, 

50 proc. mokinių tėvų ir 90 

proc. mokytojų. 

 

 

3.1. siekiant išsiaiškinti realią 

ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo situaciją 

gimnazijoje, numatyti 

priemones problemoms 

pašalinti 2018 m. vasario 

mėn. buvo atliktas tyrimas – 

5, 6, I–IV gimnazijos klasių 

mokinių ir šiose klasėse 

dirbančių mokytojų apklausa. 

Buvo apklausti 23 mokytojai 

ir 83 mokiniai. Mokinių 

pateikti atsakymai, rodo, kad 

100 proc. mokytojų 

individualizuoja ir 

diferencijuoja per pamokas 

pateikiamas užduotis. 

Mokytojai iškėlė keletą 

problemų, reikėtų gausinti 

gimnazijos IT bazę, stiprinti 

WIFI ryšį. Per šiuos metus 11 

mokytojų dalyvavo 40 val. IT 

mokymuose. 70 proc. 

grupinių pamokų mokytojų 

savo pamokose taiko 

mobiliąsias aplikacijas, 

mokomąsias programėles 

tenkinant mokinių 

individualius poreikius. 

3.2.Patyčių situacijos 

vertinimas ir stebėsena. 

Gimnazijos mokiniai (85%) 

teigia, kad gimnazijoje nėra 

patyčių. Pastebėjus 

nepalankius patyčių situacijos 

pokyčius, taikoma savalaikė 

prevencija. 

3.3. Atlikta 5-6 klasių ir I-III 

gimnazijos klasių mokinių 

neformaliojo vaikų švietimo 

programų poreikio apklausa 

(2018-2019m.m. pasiūlyta 16 

programų). 

3.4. Mokinių aplinkos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.NMVA pateikta mokyklos 

pažangos ataskaita. 

vertinimo tyrimas (gerėja 

akademinės, socialinės ir 

emocinės aplinkų rodiklių, ne 

mažiau 30 %, vertinimas. 

Gauti duomenys panaudojami 

probleminių sričių 

atpažinimui ir tobulinimui. 

3.5. Gimnazijoje diegiamo 

klasių valandėlių modelio 

tobulinime dalyvauja ir 

pasiūlymus teikia klasių 

vadovai (100%), mokiniai 

(50%), tėvai (30%). 

Patvirtinimas klasių 

valandėlių modelis MEGA. 

4.NMVA pateikta mokyklos 

pažangos ataskaita 2017-12-

20, 2019-01-31. 

1.3.Inicijuoti ir 

organizuoti 

veiklą, skirtą 

menams gabių 

vaikų paieškai 

ir atpažinimui, 

siekiant 

nukreipti juos 

mokytis į 

mokyklą pagal 

specializuoto 

ugdymo 

krypties 

programas 

Sudarytos sąlygos 

menams gabiems 

vaikams, nepriklausomai 

nuo jų socialinės padėties, 

gyvenamosios vietos, 

amžiaus, lyties, kalbinės 

aplinkos, rinktis jų 

poreikius ir interesus 

atitinkantį ugdymą(si) 

pagal specializuoto 

ugdymo krypties 

programas. 

1.Vykdydama veiklą, skirtą 

gabių menui vaikų paieškai 

ir jų gebėjimų atskleidimui , 

mokykla sistemingai 

bendradarbiauja ir plėtoja 

socialinę partnerystę su 3-5 

regiono (apskrities) ar šalies 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklomis. 

 

 

 

2.Regione (apskrityje) kartu 

su 

neformaliojo vaikų  švietimo 

mokyklomis organizuoti 3-5 

renginiai (projektai, 

konkursai ir kt.), skirti gabių 

menams  

vaikų paieškai, jų 

atpažinimui, gebėjimų 

atskleidimui. 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti 2-3 

kompetencijos tobulinimo 

renginiai regiono (apskrities) 

neformaliojo švietimo 

mokyklų ir / ar specializuoto 

ugdymo krypties programas 

vykdančių mokyklų 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

 

 

 

 

 

 

1.Gimnazija bendradarbiauja 

su (naujos sutartys): Jurbarko 

Antano Sodeikos meno 

mokykla, Šiaulių raj. 

Aukštelkės mokykla-

daugiafukciniu centru, 

Šiaulių raj. Bazilionų 

mokykla daugiafukciniu 

centru, Pakruojo raj. 

Savivaldybės administracija, 

Šiaulių raj. Ginkūnų 

lopšeliu-darželiu. 

2.Organizuoti renginiai kartu 

su neformaliojo vaikų  

švietimo mokyklomis: 

 2.1.VI tarptautinis vaikų ir 

jaunimo tautinės muzikos 

festivalis „Tūto 2018“. 

2.2.Koncertų ciklas „Taip 

skamba Baltija“. 

2.3.“Muzika Šiaurės Lietuvos 

dvaruose“. 

2.4.“Mano žymė pasaulio 

drobėje“. 

2.5.XII tarptautinis 

akordeono muzikos 

festivalis-konkursas 

„Linksmasis akordeonas“. 

3.Sausio 29 d. Šiaulių regiono 

mokytojams pravestas 

seminaras praktikumas 

„Mokinio kūrybinės 

saviraiškos ugdymas“. 

Vasario 23 d. pravestas 

teorinis-praktinis mokymas 

mokytojams „Ugdymo 

daugiamatiškumo raiška, 

kuriant šiuolaikinės pamokos 

kokybę“. 

Vasario 26 d. Šiaulių dailės 

galerijoje įvyko kaligrafinis 

muzikinis performansas  

„Dingę prūsai“. Renginį 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iš kitų savivaldybių 

(regionų) atvykusių į 

mokyklą mokytis gabių 

menams mokinių dalis 

padidėjo arba nesumažėjo, 

lyginant su 2016-2017 m. m.. 

 

organizavo dailės metodinė 

grupė. Performanso svečias – 

J. Buožienė (Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos 

fortepijono mokytoja) pristatė 

autorinių tekstilės darbų 

parodą, papasakojo apie 

prūsiškus simbolius. 

Renginyje dalyvavo mokyt. 

A. Povilaičio mokiniai, 

kurdami muzikines 

improvizacijas 

4. Iš kitų savivaldybių 

(regionų) atvykusių į 

mokyklą mokytis gabių 

menams mokinių dalis 

padidėjo 11,2%. (2016-2017 

m. m. 35,6%, 2017-2018m. 

m. 46,8%. 

1.4. Parengti 

egzamino, 

kurio metu 

patikrinami į 

mokyklą 

stojančių 

mokinių 

gebėjimai 

mokytis pagal 

specializuoto 

vykdymo 

krypties 

programą, 

organizavimo 

ir vykdymo 

tvarką. 

Nustatytos aiškios 

stojančių į mokyklą 

mokinių gebėjimų 

mokytis pagal 

specializuoto ugdymo 

krypties programą 

patikrinimo procedūros ir 

jų vykdymo tvarka. 

1. Parengta ir patvirtinta 

egzamino, kurio metu 

patikrinami į mokyklą 

stojančių mokinių 

sugebėjimai mokytis pagal 

specializuoto ugdymo 

krypties programą, 

organizavimo ir vykdymo 

tvarka. 

2. 2018 metais į mokyklą 

stojančių mokinių gebėjimai 

mokytis pagal specializuoto 

ugdymo krypties programą 

buvo tikrinami pagal 

patvirtintą stojamojo 

egzamino organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

1. 2017 m. lapkričio 17 d. 

įsakymu Nr.VĮ-192 

patvirtinta „Mokinių 

priėmimo į Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnaziją 

Tvarkos aprašas“. 

 

 

 

2.Specializuoto ugdymo 

krypties programą buvo 

tikrinami pagal patvirtintą 

stojamojon2018 metais į 

gimnaziją įstojo mokytis   

mokinių, kurių gebėjimai 

mokytis pagal patvirtintą 

stojamojo egzamino 

organizavimo ir vykdymo 

tvarką.  

1.5.Įgyvendinti 

etatinį 

mokytojų 

darbo 

apmokėjimą 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. 

mokytojams taikomas 

etatinis darbo 

apmokėjimas 

1.Nustatyta mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo programas, darbo 

krūvio sandara. 

 

 

 

 

2. parengti ir patvirtinti 

mokytojų pareigybių aprašai. 

1. Nustatyta mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo programas, darbo 

krūvio sandara (Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos direktoriaus 

2018m.08-30d.įsakymas 

Nr.VĮ-152). 

2.Parengti ir patvirtinti 

mokytojų pareiginiai aprašai. 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazijos direktoriaus 

2018m.09-03d.įsakymas 

Nr.VĮ-161. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  

2.2.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Pagerintos ugdymosi sąlygas mokiniams, 

mokytojams, kad būtų galima mokytis pagal specializuoto 

ugdymo krypties programas 

2018m. rugsėjo 1d. gimnazijos bendruomenė įsikėlė į 

didesnes, patogesnes patalpas (Višinskio 19). 

Didesnės bendrojo ugdymo klasės, didelė (100 vietų) 

anfiteatrinė auditorija. Daug dailės specializacijos 

mokiniams dirbtuvių ir kt. 

3.2.Vykdomas projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

Technologinių mokslų priemonės (kodas Nr.09.1.3-

CPVA-V-704-02-0001) 

3.1.Modernizuojami gamtos ir technologinių mokslų 

mokumo(si) aplinką. 2017-2019 

3.3.Vykdoma programa Erasmus+K1 projektas „Inovatyvi 

europietiška patirtis mokymo(si) kokybei gerinti. 2017-

2019  

3.2.Perimama šiuolaikiška europietiška pozityvi 

patirtis kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams 

vykdyti, skatinant bendradarbiavimą, idėjų kaitą ir 

sklaidą. Gimnazijos mokytojai tobulina savo 

kvalifikaciją, įgija naujų kompetencijų dalyvaudami 

Europos Sąjungos šalyse rengiamuose kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose. 

3.4. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

infrastruktūros, skirtos mokinių ugdymui, 

modernizavimas 

3.3Modernizuoti Šiaulių Sondeckio menų gimnazijos 

infrastruktūrą, siekiant padidinti Gimnazijos veiklos 

efektyvumą ir pagerinti mokymosi kokybę. 

3.5.Programos Erasmus+ projektas KA2 „Spalvotos 

dainos“ 2016-2018. 

3.4.Sukurti draugišką, kūrybingą, iniciatyvią, aktyvią, 

bendraujančią, tolerantišką mokyklą, kaip mokslinių 

tyrimų, mokymosi ir refleksijos vietą, kuri padeda 

stiprinti gerus santykius mokyklos bendruomenei: 

mokytojams, mokiniams ir jų šeimoms. Gerinti 

mokinių ir mokytojų kompetenciją informacinių 

technologijų ir anglų kalbos srityse, tiesiogiai ir 

internetu bendraujant su užsienio šalių partneriais. 

Pažinti skirtingų šalių, įvairių laikotarpių ir stilių 

dailę, muziką. Interpretuoti, ieškoti įkvėpimo 

poezijai.  

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 
 
 

Užduotys 

 
 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 
Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 
 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencija. 
 

 

 
 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:      

 
 
 
 
 

(mokykloje – mokyklos tarybos (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –      
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo      
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)      

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:      
 

 
 
 
 

(švietimo įstaigos savininko teises ir  (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos       
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens       
pareigos)       

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


