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Mokiniai athko mokomlliЧ dalykЧ diagnostinius darbus,standartizuotus
testus,abiturientallls buvo orgallizuoj

balldomitti egZaminai,su rezultatais― supaandinti mokiniЧ

tё vai,i6siaiζ

kintos mokiniЧ stipriosios pusё s ir spragos.

(PrOtOk01Ч registras MK,PUPP,NNllPT ataska■ os,dalykЧ konsultacJЧ graflkas,www.SOttdeckis.it).ViSi klasiЧ vadovai

kartO per mё nesi aptare MIP isiVeniniml,allalizavo po貯

こiuS.MIP duomenys panaudoti veiklos kokD7bё s gerinimui.

(VGK protokolai).BuvO pr五 mti sprendimal del pagalbos teikimo,paskirti kuratoriai.Aptarime dalyvavo 90 95 proc.
uSiЧ mOkiniЧ
pedagogЧ 。(VGK protokolai),8 mokiniai gavo savalaik9 mottmosi pagalbl.37 proc.pagalba gⅣ
′
o123
tOvai,tai
sudaro
50
proc.gimnazlos
mOkiniЧ
ind市 iduali pa2anga pageraO・ (vGK protokolai).Aptarime dalyv額
tё vЧ

bendrtlomenё s.(MOkytaЧ

dircktoriaus i証

助 う″加 ″ 勅
αツJ
dttFe
̀″

Igsiaiζ kinama

re■ eksjos

lapai).KlasiЧ vadovЧ veikla nuo 2018 m.rugslo 3 d.vykdoma lttVendinant

けmu patvi■inta MEGA klasiЧ

valalldё

liЧ

moddi.
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ⅣimO ir indi宙 dualizavimo situactta gimnazjaC,numatomos priemonё
rcali ugdymo difcrcnc」 〔

s

problemoms pattalillti.Ⅳ lokiniai(50 proc.)pr■ aria,kad s,daromos sllygos pasirinkti iVairaus sunkumo uttduotis.TaMo
dienyne atlikta II gimnazjos klasё s mokiniЧ apklausa del planuqamЧ rinktis dalykЧ ,jЧ kursЧ ,bralldos cgzaminЧ
tolesniЧ studjЧ .Apklaus● c dalyVavo 83
宙etimo
Atlikta tOvЧ neforlnali● o vaikЧ ζ

,

proc.mokiniЧ (Apklausos allketa ir gatlti rczultatai,protokolЧ registtas MET).
programЧ poreikio apklausa bei anketinё 5,6 ir I― IⅡ gimn舷 loS klasiЧ mokiniЧ

apklausa.96 proc.tё vЧ yra patenkillti.20182019m.m.pasiロ
j
黎 kむ幽 ″ θルJ J″ ぉJ″ α ル 0′ ″gィ ク″θSJ′ ″ β″ 多
Meninio ug(サ mo mokytttai grupinese palllokose pradtto akり

ンta

16 programЧ

,iさ

kuriЧ 3 nauJos

Viai naudOtis virlualiomis programЧ QuiZlCt,QuiziZZ,

Edmodo,Picasa,Photoshop,iPiccy,Core1 2018,T、 viddla,Issuc,Anilnoto,Scesaw,Sketch,Canva,WordArt aplinkolllis,
sickiant suttadinti mokiniЧ nora ir m。 サvaCllgilinti Zinias bei plё totitllrimas kompetencuas.(stebetЧ pamOkЧ aptarimai,
IMK p」 staサ mai).Gimnaztta isitraukё :SiauliЧ mietto savivaldybё s inansuaamЧ sTEAM prograllnЧ veiklas.

,"Robotika― ateities profesua ."Pracktavimas 2D ir 3D aplinkqc ,"Grainio dizaino dirbtuvё s
、
v.S()nde9kis.lt).DidZiai dallguma grtlpiniЧ dalykЧ
yVendinimo ataskaitos,w、 ゃ
(Direktoriaus is」 7mai vl,Veikl■
mokytttЧ (85 proc.)vede pamOkas utt gimnaz」 os ribЧ .IV沐 0 4 vasaros plencrai.Pravestos integruotos pamokos(26)
.

"Igmalltti gamyba

i〔

けmai vI,MI)・ Bendrao ugdymo mokyaai
olimpiadu
nugaletaai
atstovavo gimnaz」 ai mieste rengiamuose
l、 γ
Ⅳ
K,olimpiadu
rezultatll suvestines),cTwinning
olimpiadЧ etapuose(Dircktoriaus isalymai MI,VI,prOtOkolЧ
registras
prOJelCtO,,Followers ofpainters̀̀、 γkdymas www.sondeckis.11).PЮ iCkte dalyγ auJa 5,6 klasiЧ dailё s programos mokiniai
(100 prOc.).KaupialnaO Vertinimo apraζ us atnaⅦ ino H bendr● O ugむ mO mOkytaЧ (75 proc.).Su dalytt vertinimo
(2018m.renginiЧ programos,stcbaЧ

pal■ ott

protokolai,direktoriaus isが

kdё 40 dalykiniЧ konkursЧ ir olimpiadu・ Dalykini■

apraも ais supttindinti mokiniai,jЧ
動

″ bι ″″ ″θ″ ι お

tё vai。

(PrOtOk01Ч registtas MK.).
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Surengta forumЧ (2),mokiniЧ sa宙 valdos organizuotu renginiЧ

praCktu(6).MOけ mai 7‑H metЧ

″gj″ κα%rJas Pッ ι″加

(4),mokiniЧ

ir tё vЧ

tё vams(12),,Sё kl■ inga

a

inicia"va priimta sprendimЧ

(5),

leistas icidinukas su
valkЧ
eSti宙
si
suplanuoti
renginiai,paded狙
u2■ ksuota inforlnacJa(Lcidinys,progama,metrattis).PrⅣ
サs ugdyti mokiniЧ
kuma.(Direktoriaus
isakymai vI,MI,
kuma
ir
bendruomeniζ
i
kuwbiζ
kuma,puOSel飢
tautini sa暉10ninguma ir pilietiこ
parama ga17uSiЧ

tё vγ stё

̀̀・

Iζ

rOnginiЧ programos,wwW.SOndeckis,11).PrOgramos Erasmus+KA2 praCkto,,Spalvotos dainos̀̀i sukurti kttrybiniai

darbai,dalyγ auta iζ vykaC i lspan可 1,pε ttneriЧ susttikimas gimnazttaC,ataskaitЧ parengimas.(Direktoriaus isakymai

VI,MI,prdektO medZiaga).
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Prevencines prOgramos i3vendinimas: ,,Antras を
ingsnis̀ち ̀̀Gン γ
ai"(97 proc.).6 klasё s mokiniЧ dalyv贔/o
prevenciniuose mokymuosc… 14u2siOmimЧ ,NIIokymuosc,,Pa2ink sNe dalyva/o70 proc.5 klasё s mokini■ ,IVykdyti 3
pracktai:DarЙ o auginimas,Vandens diena,MankStiada。 (PrOtOkolЧ registras MK)。 NIIOkiniЧ aplinkoS vertinimoり Timas̲
pageraO beveik pusё s rodiklitl(48 proc。 )vertinimas.Rezultatai pavicζ inti ttende,aptarti klasill valandё lOse。 (TvrimO

medZiaga).Gimnazlos aplinkOs triukζ mo lVertinimas.Triukζ mingumas pertraukЧ metu sumtta0 6 proc.2017m.

67 dB,o2018m.‑63 dB.Pa●

nuStttas didttiausias triukttlllo lygis siekё
visll inOkiniЧ teigia,kad patyё

iЧ
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situacjos vertinimas ir stebё sena̲78 proc.

i

=確
praktinis mokymtt̀Jら
mOkメ =4漁
aams ,,Ugdymo daugiamatigkumo raiζ ka kuriant ttiuolaikinё s pamokos

kObあ 9̀̀(httrS:〃 WWW.SOttdeckis.1げ modelis.Ivykdメ i mObilumai(3),kuriuOse dalyvav9 mokメ gai dalinasi patirtimi su
kologomis,lgyta patirti pallaudaa darbe.Ivyk0 9 iniciaり

ViЧ

mOkytttЧ Susitikimai,kuriuosc 12 mokytaЧ

(18 proc.)

organizavo asmeninio profesinio tobuttimO mottmus.(Mcttaζ tis).IMK veikl● e dalyVatta apie 30 mokytqЧ

.

Mokytttai(25 proc.)planSetes naudtta pamOkOS iSiVe■ inimui,itvi■ inimui ar komalldinio darbo pletOtei。 (Stebё tЧ
pamokЧ protOk01ai),SeminarЧ (5)metu pedagogai veda a● 7iras pamokas,skaito praneζ imus,semiasi patirties iこ kitЧ
.

(Kvali■ kacloS tObulinimo programos,metraζ
GcriК″ ιdttkac滋 ′qヮ J′ ″ルタgi
α乙リツ a

tis)。

Meninio ugゥ mO mokytttal,ugd「 110 prOCese gdi naudotis bgaHomis Quttbt,PhOtoshop,WordA■ programЧ
aplinkomis.Be宙 elio illtemeto lrangos kols7bes pagerinimas.Nupirkta Й
iedimo ratas,prgektoriai 6,garso kolonё 10s,
mikrafonas(ruoも iamaiiragЧ Stud」 ai),interakり vus ekranas,edukacinis robotas Edbot,,mobiliЧ irenginiЧ ikrO宙 mO dё Й
es,
i6orine garsO plokこ te Antelope Zcn Tour,Inonitoriai 5,spauzdintuvai 3,programa CorelDRAW,stacionarus kompiutcris,
p● jektoriaus ckranas AVTEK.Muzikos instrtlmcntai:2 konce■
ines kanklё s,eletrinis pianinas klavinova Yamaha,
akordeonas,marζ inis solinis bignas Pearl(2 vnt.),tenOrinO birbyne,fleita,smuikas,stvkai,stygos(gitarai,宙
olonこ elei),
stvkai(5vnt.)。 PriemonOs kuno kultllrai,magnetinё lenta su penklinc.
う
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Stebimos suplalluotos pal■ okOs(100 prOc.)pagal susttarttls vertinimo hitcrJuS.Stebё
(宙 dutiniζ kai po 2).Stebё

tos kiek■ 7ieno mokyttto pal・ OkOS

■lus renginiЧ .RenginiЧ kokybe aptatt su
mokメ aai(98 proc.)aptaria ir apibendrina kickvieno mokinio

ta ir aplallkyta 90 proc.gimnaz」 ●C OrgalliZuaamЧ

organizttOriais.MeniniЧ dalykЧ metOdiniЧ ttpiЧ

individualia pttallgQ.Pedagogai(100 prOC.)pasibaigus pusmcこ

iui iSiVertina savo veiklos rezultatus,tai aptaria
metodinese grupё se,numtto tobulilltinas sritis.Apibendrinti rezuhatai(lyginamOsios analizё
s)priStatOmi gimnazuos

bendruomenei,lvadinamos tobulintinOs sriサ
iSiVe■ inimo

縄露 踏

s・

MOkyqЧ

taッbos pOsodを io metu prista"ta gimnazuos veik10S kokybOs

ataskaita,pagarsillti irapdOvanoti mokytaai,p納

寵 聡 胤

麗 響

欝

箭

袢

響

■
9 gerosios

pati■ ies sklaidos selc■ 10 stebё れ palmOkЧ metu.
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Atvirll dllrЧ

dienose 86 proc.dalyvⅣ usiЧ vaikЧ laike staamtti egZamina ir dalyVavo priё mime.(Registracjos lapai,
stqanti」 Чsγ asai).BuvO atnaⅦ illti skirtukai su infollllaCUa ir gimnazttoS rebizitais,sukurtos spal宙
nimo knygelё s su

uを duotimis

prieζ mokyklinio amを iaus valkalns,parengtos skclbimЧ
af160s del kuvbiniЧ dirbtu宙 ■organizavimo.

(Padalinamai mettiaga).InfOrlnacJa apie nauJЧ mokiniЧ

き肥

:糊 T器 躙

重li淵 鎚

撥

priё mima

l認

buvO patalpinta gimnazjos tinklapゴ c(Skyrelis
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d嶽 盤

li:ugdant mOkiniЧ kロ ッ binmma ir saviraiこ kl,novatoriこ 聰
酔
maSサ Senl,skatinti kirybini bendradarbiaviml.Renginio metu buvo pristaり ta gimnaz」 a,daljama infollllacua apic

galimyb9 mokytis.(Direktoriaus isalymai vI,w、 vWoSOndeckis.lt).
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67 proc.III ir IV gimnaz」 oS klasiЧ mokiniЧ dalyv額 /O tarptautinaC molymosi,2iniЧ
ir katterOS planavimo parodge
S霊

rttÌ棚 19h鸞 よ
鰍,電 難漁電鮒さ:拙 棚躙 ‖
酬里
蹴ξ:闘 」
7棚忠
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gimnazistams(h嶋 2Sノwww.sondeckis.lt/毬 国 嚢盤aS〜 ka彗 ralΣViZitasi VDA Telさ iЧ
鱚
fakulteta dailes prOgralnЧ pristaサ mas.
yDU Muzikos akademuos atlikimo meno studentai orgallizⅣ o kOnce■
.Buvusi mokine A.
1‑Susitikiml,,Sugrlzimai
Si宙 Cttё ka■ u Su kitais sttldentais pristatO sttldttЧ

darbo宙

軸

etё sc.(Direktoriaus isakymai vI,htttS:〃

galillψ es Danude.ViSЧ klasiЧ mokiniai apsilankё

Www,sOttdeCkis.1ゴ

漬

v:脚

―duru―

diena―

tev職

―dttbovletese¨

tё veliЧ

sok―

i中

tevu―

).GimnazistЧ koncertai,kuriuosejie dalyvⅣ o,skaiこ ius宙 rこ Ja 200.

DJ清 ″′ιグを οg〃 滋″ ″′rlilrFa″ kiαК′gα わJガ ″ι ″

θ″ J胤
Pravesti ir organizuoti kOnkurstl zoniniai turai.SolfedZiO,dainininkЧ

,vOkicこ ill kalbos,pianisal kOnkursai.(]Direktoriaus

iSalymai vI,nuOstatai,protokol■ registras ⅣK).XXXVⅡ Lietuvos EPTA konferencta¨ Seminaras praktikumas
mokytaams ir mokiniams,VI tarptautinis vaikЧ ir jallnimo tautinё s muzikos festivalis,,Tut0 2018
tarptautinis

,XⅡ

akordeono llluzikos festivalis― konkursas,,Linkslllasis akordcOnas̀̀.Respublikinis vaikЧ
pieこ inill konkursas"LietuvOs
kunigaikこ こ
iaìち Tarptautinis vaikЧ
iniЧ
picこ
kOnktlrsas ,,Tau, mamà̀(Direktoriaus isttmai vI, MI,
/Ⅵ
llttps:ノ 与
躁7.sOndeckls.lt.

吻 i■rtttrli stFα te喜わ ′Jα″θ2riλs3o Jir″ 矛滅別ぼ J〃 な ソッ α″″izθ s″ bお ι 多
2017 metais tarptautiniuose ir respublikiniuosc konkursuosc aukこ
こ
iausiЧ apdovanaimЧ (Gralld pr破,l vietos)skaiこ ius
nuo宙 sЧ laimaimЧ sidarё 23,l proc,.2018 metais‑27,7 proc.(dip10mai,padё kos),nttpStil… ,sOndeckis,it.D宙 em

mokytojams suteikta auk5tesne kvalifikacine kategorija. (Atestacijos komisijos protokolai, direktoriaus isakymas).
Periodi5kai r,ykdoma stebesena duoda teigiamus rezultatus: pastebimos gerosios ir tobulintinos pedagogq ugdomosios
veiklos sritys, kurios panaudojamos planuojant kvalifikacijos tobulinimo renginiq temas, turtinant mokymo(si) aplinkas.
(ProtokolqregistrasMK).2017m.imenqstudijasistojo44proc.abiturientq,o2018m.
_ 56.52proc.ISkitrlsavivaldybiq
(regionq) atvykusiq i mokyklE mokyis gabiq menams mokiniq dalis padidej o ll,2o/o. (2016-2017 m. m. 35,60/o,20172018m. m.46,8Yo\.

II SKYRIUS

METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
. Paerindiniai pra6ius
Metq uZduotys
(toliau

-

veiklos rezultatai

Sicktini rczultatai

uZduotvs)

ugdyma

mokiniq
pasiekimai ir paianga,
ugdymas planuojamas
ir organizuojamas

(SD.

sistemingai stebint ir

1.Utttilgrinti

kokybiζ kl
mokiniЧ

Pagerejg

vertinant

mokymosi

mokiniq
poreikius,

pasiekimus ir paLang4.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustat5rtos
uZduotys ivykdytos)

l.Mokykloje atlikti tyrimai

ir

diagnostiniai vertinimai,
kuriais remiantis priimti ir

igyvendinami

sprendimai

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

l. Gimnazijoje sistemingai
organizuojami dalykrl
diagnostiniai darbai,
abiturientams - bandomieji

del ugdymo turinio ir egzaminai. Pagal gautus
proceso
pritaikymo rezultatus strateguojamas

individualiems mokiniq
poreikiams ir galimybems.

tolesnis ugdymas, mokiniams

teikiama pagalba skiriant
individualias / grupines
pamokas konsultacijq forma.

Z, 4, 6 klasiq

mokiniai

dallvavo NMPT. Gautus
NMPT, PUPP rezultatus
analizuoj a kiekvienas mokini

mokantis mokyojas, jie
aptariami bendrojo ugdymo ir
pradiniq klasiq metodinese

grupese,

vadovq

pasitarimuose. Tai padeda
nustat5rti ir sekti kiekvieno
mokinio pasiekimq lygi bei
iSsiaiSkinti

pa1angq,

stiprybes,
ugdymosi
poreikius ir kartu su mokiniu
bei
tevais (globejais)

jo
priimti

sprendimus

del

tolesnio mokymosi, mokiniui

bfitinos pagalbos,

2.Mokykloje priimti ir
igyvendinami

sprendimai

del paramos ir

pagalbos

mokiniams teikimo tvarkos.

brandos

egzaminq pasirinkimo ir pan.

2.MIP (mokinio individualios
paZangos)

isivertinimo

duomenq panaudojimas.

Metr+ eigoje

gimnazijos

mokytojai du kartus rinkosi
aptarti mokiniq individualios
paZangos. Priimti sprendimai
del pagalbos teikimo, paskirti
kuratoriai.
Aptarime
dalyvavo 90-9 5% pedagogq.
P江 宙 rtilltas

gllnnazIJos

Svietimo pagalbos mokiniui

teikimo tvarkos

apraias.

Param4 ir pagalb4 mokiniams

uZtikrina pastoviai veikianti

Vaiko gerov6s

komisija,

socialinis pedagogo ir

psiholoqo

individualios

3.Parengta mokyklos
mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo tvarka
igyvendinama.

ji

1.2. Mokyklos

veiklos
kokybei
isivertinti
naudoti IQES
online
interneto

platform4 ir

ir

konsultacijos.
3.Siauliq Sauliaus Sondeckio
menq gimnazijos direktoriaus
20 1 7m.08-3 0d.isakymas

Nr.Vf-147.

Mokykloje diegiami l.Vykdytos mokytojq, tevq, 1.1. Atlikta I-4 klasiq
duomenimis gristos mokiniq 1-3 apklausos mokiniq t6vq neformaliojo
vadybos principai , IQES online interneto vaikq Svietimo programq
lsivertinimo

yra

rezultatai platformoje.

naudojami

l.2.Penktos klases mokiniai

tolimesniam

mokyklos

poreikio apklausa.
(90%) dalyvavo apklausoje ir

veiklos

mokymuose ly.ti5kumo tema.

kokybes tobulinimui.

!sivertinimo

1.3.Mokiniq aplinkos tyrimo
duomenys. Apibendrinti
rentltatai (lyginamosios
analizes)
pristatomi

instrumentus.

gimnazijos

joje
pateikiamus

bendruomenei,

ivardytos tobulintinos sritys.

2.Ne maZiau kaip 50 proc. 2. Apklausoje IQES online
(globejq, dalyvavo 70 proc. mokiniq,
r[pintojq), 60 proc. mokiniq 50 proc. mokiniq tevq ir 90
ir 80 proc. mokytojq proc. mokytojq.
dalyvavo apklausoje IQES
online.
3.Mokyklos bendruomeneje 3.1. siekiant i5siai5kinti reali4
priimti sprendimai del ugdymo diferencijavimo ir
konkrediq
pnemonlr] individualizavimo situacij4
mokyklos veiklai tobulinti
gimnazijoje, numatyti

mokiniq tevq

jos

pradetos igyvendinti.

priemones

pa5alinti 2018

problemoms
m. vasario

-

men. buvo atliktas tyrimas
5, 6, I-IV gimnazijos klasiq

mokiniq

ir

Siose

klasese

dirbandiq mokytojq apklausa.
Buvo apklausti 23 mokytojai

ir 83 mokiniai. Mokiniq
pateikti atsakymai, rodo, kad
100 proc. mokytojq

individualizuoja ir
diferencijuoja per pamokas
pateikiamas

uZduotis.
kelet4
reiketq gausinti

Mokytojai i5kele
problemq,

gimnazijos IT bazg, stiprinti
WIFI ry5i. Per Siuos metus I 1
mokytojq dalyvavo 40 val. IT

mokymuose.

70

proc.

grupiniq pamokq mokytojq

savo

pamokose

mobiliqsias
mokom4sias

taiko

aplikacijas,
programeles

tenkinant
mokiniq
individualius poreikius.
3.2.Paty(,i1

vertinimas

ir

srtuacrjos
stebesena.

Gimnazijos mokiniai (85%)
teigia, kad gimnazijoje nera
paサ ёill・

Pastebejus

nepalankius patydiq situacijos
pokydius, taikoma savalaike
prevencija.
3.3. Atlikta 5-6 klasiq ir I-III

gimnazijos klasig mokiniu

neformaliojo vaikq Svietimo
programq poreikio apklausa
(2018-2019m.m. pasiulyta I 6
programq).

3.4. Mokiniq

aplinkos
(gereja

vertinimo tyrimas

akademinds, socialin6s ir
emocines aplinkq rodikliq, ne
maLiat 30 Yo, vertinimas.
Gauti duomenys panaudojami

probleminiq

sricltl

aiinimui ir tobul in imui.
3.5. Gimnazijoje diegiamo
klasiq valandeliq modelio
atp

tobulinime dalyvauja ir
pasi[lymus teikia klasirl
vadovai (100%), mokiniai

(50%), tevai
Patvirtinimas

l.3.Inicijuoti ir

Sudarytos
menams

s4lygos

vaikams, nepriklausomai
nuo jq socialines padeties,

vaikq paie5kai

gyvenamosios

atpalinimui,

siekiant

mokytis

i
mokykl4 pagal
specializuoto
ugdymo

krypties
programas

gabiems

vietos,

amZiaus, lyties, kalbines

aplinkos, rinktis jq

ir interesus
atitinkanti ugdym4(si)
pagal specializuoto
ugdymo
krypties

nukreipti juos poreikius

4.NMVA pateikta mokyklos

valandeliq modelis MEGA.
4.NMVA pateikta mokyklos

paZangos ataskaita.

paZangos ataskaita 20

17 -

12-

20,2019-01-31.

organizuoti
veikl4, skirt4
menams gabiq

ir

(30%).
klasiq

l.Vykdydama veikl4, skirt4
gabiq menui vaikq paie5kai
irjq gebejimq atskleidimui,
mokykla
sistemingai
bendradarbiauja ir pletoja
socialing partnerystg su 3-5
regiono (apskrities) ar Salies
neformalioj o vaikq Svietimo
mokyklomis.

1 .Gimnazij a bendradarbiauj a
su (naujos sutartys): Jurbarko

Antano Sodeikos meno
mokykla, Siauliq raj.
Auk5telkes mokykladaugiafukciniu centru,
Siauliq raj. Bazilionq
mokykla daugiafukciniu
centru, Pakruojo raj.
Savivaldybes administracija,

Siauliq raj. Ginkiinq

programas.

lopSeliu-darZeliu.

2.Regione (apskrityje) kartu

2.Or ganizuoti renginiai kartu

su neformaliojo vaikq
neformaliojo vaikq Svietimo Svietimo mokyklomis:
mokyklomis organizuoti 3-5 z.l.Yl tarptautinis vaikq ir
renginlal
(projektai, jaunimo tautines muzikos
konkursai ir kt.), skirti gabiq festivalis,,Tlto 201 8".
menams
2.2.Koncertr1 ciklas,,Taip
vaikq paieSkai, jq skamba Baltija".
atpaiinimlui, gebejimq 2.3 ."Muzika S iaures Lietuvos
atskleidimui.
dvaruose".
2.4."Mano fme pasaulio
SU

drobeje".

2.5.Xt

3.

Organizuoti

2-3

tarptautinis

akordeono
muzikos
festivalis-konkursas
,,Linksmasis akordeonas".
3.Sausio 29 d. Siauliq regiono

kompetencijos tobulinimo

mokytojams

renginiai regiono (apskrities)
neformaliojo
Svietimo
mokyklq ir I ar specializuoto
ugdymo krypties programas
vykdanditl
mokyklq

praktikumas
kurybines
,,Mokinio
savirai5kos ugdymas"

pedagoginiams
darbuotojams.

pravestas

seminaras

Vasario

23 d.

prare.tas

teorinis-praktinis mokymas
mokytojams

,,ugdymo

daugiamatiSkumo

rai5ka,

kuriant Siuolaikines pamokos
kokybg".
Vasario 26 d. Siauliu dailes

galerijoje ivyko kaligrafinis
muzikinis performansas
,,Dingg priisai". Rengini

organizavo dailes metodine
grupe ir mokfl. R. SliZiene.
Performanso svedias J.
BuoZiene (Vilniaus Algirdo
muzikos
mokyklos
fotepij ono mokytoj a) pristate

autoriniq tekstiles darbq
parod4, papasakojo apie
prusiSkus

4. I5 kitq

savivaldybiq

padidejo arba

nesumaZejo,

simbolius.

Renginyje dalyvavo mokyt.
A. Povilaidio mokiniai.
kurdami
muzikines
lmprovzacuas
4. I5 kitq savivaldybiq

(regionq) atrykusiq i (regionq) atr,ykusiq i
mokykl4 mokltis gabiq mokykl4 mokytis gabiq
menams mokiniq dalis menams mokiniq dalis

1.4. Parengti Nustagrtos
stojandiq

egzamino,

kurio

metu

patikrinami i
mokykl4

mokiniq
mokytis

i

ai5kios

mokykl4
gebejimrl
pagal
ugdymo
program4

specializuoto

stojandiq

krypties

mokiniq
gebejimai

jq vykdymo tvarka.

patikrinimo proced[ros ir

padidejo 1 l,2%o. (2016-2017

lyginant su 2016-2A17 m. m..

m. m. 35,60 , 2017-2018m.

1.

m.46,8Yo.
1,. 2017 m. lapkridio 17 d.

ir patvirtinta
egzamino, kurio metu
patikrinami i mokykl4
stojandiq
mokinirl
Parengta

Nr.Vf-192
,,Mokiniq
priemimo i Siauliq Sauliaus
sugebejimai mokytis pagal Sondeckio menq gimnazijq
specializuoto ugdymo Tvarkos apra5as".

krypties

organizavimo

isakymu
pafvirtinta

program4,

ir

vykdymo

mokytis pagal

tvarka.

specializuoto

2. 2018 metais i

mokykl4
stojandiq mokiniq gebejimai

2.Specializuoto ugdymo
krypties program4 buvo

mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programq

tikrinami pagal

patvirtint4

mokiniq, kuriq

vykdymo
krypties
program4,

patvirtint4

stojamojon2Ol8 metais i
pagal gimnazij1 istojo mokytis

organizavimo
vykdymo

buvo tikrinami

tvark4.

egzamino organizavimo ir mokytis pagal patvirtint4

ir

stojamojo

vykdymo tvark4.

gebejimai

egzamlno

stojamojo

organizavimo

ir

lykdymo

tvark4.

1.5.|gyvendinti
etatini
mokytojq

Nuo 2018 m. rugsejo

darbo

apmokejimas

mokytojams

etatinis

1d.

taikomas
darbo

l.Nustatyta mokytojq, 1. Nustatlrta mokytojq,
dirbandiq pagal bendrojo dirbandiq pagal bendrojo
ugdymo programas, darbo ugdymo programas, darbo
kruvio sandara.
krlvio sandara (Siauliq

apmokejim4

Sauliaus Sondeckio menq

gimnazijos

direktoriaus

20 1 8m.08-30d.isakymas

2.

parengti

ir

Nr.V{-152).

patvirtinti
mokytoj q pareigybiq apraSai.

2.Parengfi

ir

paWirtinti

gokytojq pareiginiai apra5ai.
Siauliq Sauliaus Sondeckio
menq gimnazijos direktoriaus
20 1 8m.09-03d.isakymas

Nr.VI-161.
つん
つん

2.2.

s,

neirykdytos ar iwkdvtos i5 dalies d6l num
Uttduotys

tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

3.

uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet lykdytos

(pildoma, jei buvo atliktapapildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos
Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. l.Pagerintos ugdymosi s4lygas mokiniams,
2018m. rugsejo 1d. gimnazijos bendruomene isikele i
mokytojams, kad b[tq galima mokytis pagal specializuoto lidesnes, patogesnes patalpas (Vi5inskio 1 9).
Didesnes bendrojo ugdymo klases, didele (100 vietq)
ugdymo krypties programas
rnfiteatrine auditorija. Daug dailes specializacijos
nokiniams dirbtuviq ir kt.
3.2.Vbrkdomas praCktas̀̀MokyklЧ aprttpinimas gamtos ir
TechnologiniЧ mokslЧ priemonё s(kOdas Nr.09.1.3‑

1 .Modernizuojami gamtos ir technologiniq mokshl
mokumo(si) aplink4. 20 17 -20 19

3.

CPVA― V‐ 704‑02¨ 0001)
3 .3.Vykdoma programa Erasmus*K 1 proj ektas,,Inovatyvl 3 .2.Perimama Siuolaiki Ska europieti 5k a pozityv i
latirtis kokybi5kiems ugdymo proceso pokydiams
europieti5ka patirti s mokymo(s i) kokybei geinti. 20 I 7 rrykdyti, skatinant bendradarbiavimq, idejq kait4 ir
2019

;klaid4. Gimnazijos mokytojai tobulina savo
<val ifi kac ij 4, i gij a nauj q kompetencij q dalyvaudami

Europos Sqjungos Salyse rengiamuose kvalifikacijos
:obulinimo kursuose.

Modernizuoti Siauliq Sondeckio menq gimnazij os
infrastruktiir4, siekiant padidinti Gimnaziios veiklos
ofektyvum4 ir pagerinti mokymosi kokybg.

3.4. Siauliq Sauliaus Sondeckio menq gimnazijos
infrastruktiiros, skirtos mokiniq ugdymui,
modernizavimas

3.3

3.5.Programos Erasmus* projektas KA2,,Spalvotos

3 .4.

dainos" 2016-2018.

bendraujandi4, toleranti5k4 mokykl4, kaip moksliniq
tyrimq, mokymosi ir refleksijos viet4, kuri padeda
stiprinti gerus santykius mokyklos bendruomenei:

Sukurti draugi 5k4, k[rybin g4, iniciatyvi4, aktyvi

mokytojams, mokiniams irjq Seimoms. Gerinti
mokiniq ir mokytoj q kompetencij 4 informaciniq
technologijq ir anglq kalbos srityse, tiesiogiai ir
internetu bendraujant su uZsienio Saliq partneriais.
PaLinti skirtingq Saliq, lvairiq laikotarpiq ir stiliq
dailg, muzik4. Interpretuoti, ie5koti ikvepimo
noeziiai

.Pa
UZduotys

siq metq veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezul atai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s
Pasiekti rezultatai ir
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
uZduotys ivykdytos)

jq

4.1
4.2.

IⅡ SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIⅣ
TOBULINIIⅦ AS

5.

rezulta

IASIR KOMPETENCIw

nt uZduotis isivertinimas
UZduodiq ivykdymo apra5)rrnas

ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2.Uilduotys i5 esmes ivykdy,tos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.1. UZduotys

5.3. fvykdy,tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5 .4. U Zduotys neivykdl.tos pagal sutartus vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas

laneelis
Labai gerai E
Gerai E
Patcnkinamai[コ

Nepatenkinamai

E

4,

6.

loblllillti
Kompetencijos, kurias
vavrnto ugdymut tr nlok)'tnulsl

いヽ
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IV SKYRIU'S
VERTINIIⅦ O PAGRINDIIⅦ AS.IR S13LYMAI
7. fvcrtinimas,

jo pagrindimas ir sinlymai:
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(data)

1nro1<vkloje rnokl'klos tarybos

-

igrliotas asnrLro. Svietirno pagalbos lstaigo.ie
savi valdos instituciios ]galiotas asnltlo
i darbuotoj q atstovavint4 igyvendinantis asmuo)

8.

[vertinimfls, io pagrindimas ir sitilymai:

(ivietirno istaigos savininko tsises ir
lrareigas igyvcndinandios institticijos
(dalininku susiri nkinro) i gal ioto

-

(p""s^tt-

asr"nens

parc igos)

GalLrtinis ntetu r''eiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde)

(d^tr)

