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ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

PRODUKTAS, KRITERIJAI ĮVYKDYMO 

LAIKAS 

REZULTATAS, PAGRINDIMAS 

1. TIKSLAS. SIEKTI KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS IR AUKŠTŲ UGDYMO REZULTATŲ 

1.1. UŽDAVINYS. Vykdyti mokinių individualios pažangos ir mokymosi sėkmingumo stebėseną 

Mokinių pasiekimų 

individualaus lygio 

nustatymas 

Organizuojami bendrojo ugdymo dalykų diagnostiniai 

darbai, bandomieji egzaminai. Dalyvaujama 

nacionaliniame standartizuotų testų, patikrinimų 

vykdyme. Pagal gautus rezultatus strateguojamas 

tolesnis ugdymas. 

Mokslo 

metai 

Mokiniai atliko mokomųjų dalykų diagnostinius darbus, 2, 

4, 6 klasių mokiniai – standartizuotus testus. Siekiant 

nustatyti, ar mokiniai padarė pažangą, mokytojai pildė 

lenteles, analizavo, pateikė išvadas, iliustruojančias 

kiekvieno mokinio individualią pažangą. Sausio–vasario 

mėnesiais abiturientams buvo organizuoti bandomieji 

egzaminai, su rezultatais – supažindinti mokinių tėvai, 

išsiaiškintos mokinių stipriosios pusės ir spragos.   

Atsižvelgus į gautus rezultatus, mokiniams siūlomos 

papildomos konsultacijos, skiriamos individualizuotos 

užduotys pamokoje ir namuose. (Protokolų registras MK, 

PUPP, NMPT ataskaitos, dalykų konsultacijų grafikas, 

www.sondeckis.lt) 

Meninių dalykų 

apibendrinamųjų 

atsiskaitymų 

organizavimas 

Dalykų (atlikėjo raiškos, ansamblinio muzikavimo, 

bendrojo fortepijono, dailės) mokytojai aptaria, 

analizuoja, įvertina mokinių pasiekimus ir daromą 

pažangą. Numato ir pritaiko individualias programas. 

2018-05 / 06 

2018-11 / 12  

Mokiniai apibendrinamųjų tarpinių ir galutinių (pusmečio) 

atsiskaitymų metu demonstravo savo gebėjimus ir 

pasiekimus. Mokytojai metodinėse grupėse aptarė 

kiekvieno daromą individualią pažangą, atliko programų 

korekcijas, informavo tėvus apie pasiektus rezultatus. 1–4 

klasių atlikėjo raiškos ir ansamblinio muzikavimo 

atsiskaitymai gruodžio mėnesį buvo organizuoti viešo 

koncerto forma. Choro dirigavimo ir dainavimo metodinės 

grupės mokiniai savo gebėjimus demonstravo kūrinius 

atlikdami konkursuose (liaudies dainos, arijos, dirigavimo).  

(Protokolų registras MK, konkursų nuostatai)   



MIP (mokinio 

individualios pažangos) 

įsivertinimo duomenų 

panaudojimas 

Klasių vadovai (100 proc.) nuolat stebi MIP 

įsivertinimo pokyčius, analizuoja rezultatus, aptaria su 

visa klase ir individualiai. Naudoja MIP įsivertinimo 

duomenis veiklos kokybės gerinimui. 

2018-04-10 

2018-09-19 

Visi klasių vadovai kartą per mėnesį aptarė MIP 

įsivertinimą, analizavo pokyčius. MIP duomenys panaudoti 

veiklos kokybės gerinimui. (VGK protokolai) 

Gimnazijos vadovų 

pasitarimai „MIP 

rezultatų panaudojimas 

savivaldaus mokymosi 

planavimui“. 

Aptarti bent 3 būdai, kaip mokinys galėtų planuoti 

savo mokymąsi. 

2018-03-26 Išanalizavus kovo 21 d. vykusio tėvų forumo „Gero 

mokymosi link“ pasiūlymus ir MIP įsivertinimo 

tendencijas, gimnazijos vadovų rekomendacijomis klasių 

vadovai valandėlių metu su mokiniais analizavo mokymosi 

pažangą ir poreikį išsikelti individualius mokymosi tikslus. 

(MEGA modelis) 

Kiekvieno mokinio 

ugdymosi situacijos 

aptarimas 

Pedagogai (100 proc.) dalyvauja kiekvieno mokinio 

individualios pažangos aptarime. 10 proc. gerėja 

mokinių individuali pažanga. 100 proc. mokymosi 

nesėkmių atvejų mokiniui teikiama pagalba. 

2018-01-29 

2018-04-10 

Metų eigoje gimnazijos mokytojai du kartus rinkosi aptarti 

mokinių individualios pažangos. Susitikimų metų buvo 

priimti sprendimai dėl pagalbos teikimo, paskirti kuratoriai. 

Aptarime dalyvavo 90–95 proc. pedagogų. (VGK 

protokolai)   

 Vadovaujantis gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašu 8 mokiniai gavo savalaikę 

mokymosi pagalbą. 37 proc. pagalbą gavusių mokinių 

individuali pažanga pagerėjo. (VGK protokolai) 

Atvirų durų dienos 

mokinių tėvams 

Aptariama kiekvieno mokinio individuali pažanga ir 

lūkesčiai su tėvais (mokytojas-mokinys-tėvai). 

Dalyvauja 50 proc. tėvų. 

2018-04-19 

 

 

Viso mokinių 245, dalyvavo 123 tėvai, tai sudaro 50 proc. 

gimnazijos mokinių tėvų bendruomenės. (Mokytojų 

refleksijos lapai) 

2018-11-19 Viso mokinių 262, dalyvavo 112 tėvų, tai sudaro 43 proc. 

gimnazijos mokinių tėvų bendruomenės. (Mokytojų 

refleksijos lapai)  

Lankomumo situacijos 

stebėsena 

Vidutiniškai per mokslo metus 1 mokinys praleidžia ne 

daugiau kaip 85 pamokas, iš jų be pateisinamos 

priežasties ne daugiau kaip 20 pamokų. 

2018-06 

 

Lankomumo ataskaitos rengiamos pasibaigus pusmečiams. 

2017–2018 m. m. 1 mokinys praleido vidutiniškai 87  

pamokas, iš jų be pateisinamos priežasties – vidutiniškai 8 

pamokas. (Lankomumo ataskaitos, protokolų registras MT) 

Klasių valandėlių 

modelio MEGA 

diegimas 

Gimnazijoje diegiamo klasių valandėlių modelio 

tobulinime dalyvauja ir pasiūlymus teikia klasių 

vadovai (100 proc.), mokiniai (50 proc.), tėvai (30 

proc.). Patvirtinamas klasių valandėlių modelis 

MEGA. 

2018-06 MEGA vykdymo principai aptarti gimnazijos VGK ir 

klasių vadovų metodinių grupių pasitarimų metu, klasių 

tėvų susirinkimuose. Direktoriaus įsakymu sudarytos darbo 

grupės parengtam aprašui pritarta gimnazijos mokytojų 

tarybos posėdyje. Klasių vadovų veikla nuo 2018 m. 



rugsėjo 3 d. vykdoma įgyvendinant direktoriaus įsakymu 

patvirtintą MEGA klasių valandėlių modelį.  

1.2. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo turinio įgyvendinimo kokybę, lanksčiau organizuojant ugdymo procesą 

1.2.1. Ištirti mokymo diferencijavimo situaciją gimnazijoje, nustatyti mokinių poreikius 

5, 6, I–IV gimnazijos 

klasių mokinių apklausa 

dėl ugdymo 

diferencijavimo ir 

individualizavimo   

Išsiaiškinama reali ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo situacija gimnazijoje, numatomos 

priemonės problemoms pašalinti. 

2018-03 Tyrimą atliko gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbo grupė. Mokinių ir mokytojų apklausos organizuotos 

naudojantis tinklalapiu https://apklausa.lt.  

Apklausti mokytojai nurodė problemas, trukdančias 

aktyviau ir veiksmingiau taikyti individualizavimą ir 

diferencijavimą: ribotas laikas, papildomi ištekliai 

(popierius, spausdinimas). Įvedus etatinio darbo 

užmokesčio sistemą, mokytojai gali daugiau laiko skirti 

užduočių paruošimui. Rudenį gimnazija, atsižvelgus į 

mokytojų poreikius, įsigijo kopijavimo aparatą, teikiant 

kopijavimo paslaugą už minimalų mokestį. (Protokolų 

registras MK, mokytojų metodinės veiklos anketos, 

apklausos anketos) 

Tinkamas ugdomosios 

veiklos formų 

pritaikymas pamokose 

Mokiniai (50 proc.) pritaria, kad sudaromos sąlygos 

pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

2018-02 Atliktoje apklausoje dalyvavo 5, 6 ir I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai (83). Mokinių pateikti atsakymai rodo, kad 

visi grupinių pamokų mokytojai vienaip ar kitaip 

individualizuoja ir diferencijuoja pamokoje pateikiamas 

užduotis. (Apklausos anketos)  

II gimnazijos klasės 

mokinių karjeros 

planavimo ištyrimas  

Ištirti II gimnazijos klasės mokinių poreikiai dėl 

individualaus ugdymo plano (IUP) sudarymo, 

reikalingų IUP formos korekcijų.   

2018-03 TaMo dienyne atlikta II gimnazijos klasės mokinių 

apklausa dėl planuojamų rinktis dalykų, jų kursų, brandos 

egzaminų, tolesnių studijų. Apklausoje dalyvavo 83 proc. 

mokinių. Pagal gautus duomenis ir gimnazijos galimybes 

parengta IUP forma, patvirtintos pasirenkamųjų dalykų 

programos. (Apklausos anketa ir gauti rezultatai, protokolų 

registras MET) 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

poreikio apklausa 

Gimnazijos siūlomos neformaliojo vaikų švietimo 

programos atliepia mokinių lūkesčius. 

2018-05 TaMo dienyne atlikta 1–4 klasių mokinių tėvų neformaliojo 

vaikų švietimo programų poreikio apklausa bei anketinė 5, 

6 ir I–III gimnazijos klasių mokinių apklausa. 96 proc. 

dalyvavusiųjų 1–4 klasių mokinių tėvų yra patenkinti 

gimnazijos siūlomų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir kokybe. 68 proc. dalyvavusių 5, 6 ir I–III 



gimnazijos klasių mokinių yra patenkinti siūloma 

neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla. 

2018–2019 m. m. pasiūlyta 16 programų, iš kurių 3 naujos. 

1.2.2. Efektyvinti mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą 

Informacinių 

technologijų 

panaudojimas muzikos 

ir dailės pamokose 

Dailės ir architektūros istorijos, projektavimo, 

fotografijos, muzikos pažinimo, muzikos istorijos 

dalykų pamokų, kuriose mokiniai aktyviai mokosi IT 

priemonių pagalba, dalis nuo visų pamokų 10 proc. 

2018 m. Meninio ugdymo mokytojai grupinėse pamokose pradėjo 

aktyviai naudotis virtualiomis programų Quizlet, Quizizz, 

Edmodo, Picasa, Photoshop, iPiccy, Corel 2018, Twiddla, 

Issue, Animoto, Seesaw, Sketch, Canva, WordArt 

aplinkomis, siekiant sužadinti mokinių norą ir motyvaciją 

gilinti žinias bei plėtoti turimas kompetencijas. (Stebėtų 

pamokų aptarimai, IMK pristatymai) 

Aktyviųjų mokymo(si) 

metodų taikymas 

Savaitės (2) eigoje bendrojo ugdymo mokytojai (100 

proc.) pamokose taiko mokymo metodus, skatinančius 

aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, atsakomybę. 

Per mokslo 

metus 

Gimnazijoje aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymų 

savaitės buvo organizuotos du kartus: 2018-03-12 / 16 ir 

2018-12-10 / 14. Jų metu intensyviai buvo taikomas 

komandinis darbas, projektinio darbo principai, 

panaudojamos planšetės. (Direktoriaus įsakymai VĮ, 

pamokų planai) 

STEAM veiklų 

plėtojimas 

Plėtojamas mokinių patyriminis ugdymas. Pravestos 

pamokos (10) Šiaulių universitete,  botanikos sode ir 

kt. aplinkose.  

Per mokslo 

metus 

Gimnazija įsitraukė į Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamų STEAM programų veiklas. Programų trukmė 

– po 10 akademinių valandų. I gimnazijos klasės mokinių 

komanda (12) dalyvavo programoje „Išmanioji gamyba“, 7 

klasės 29 mokiniai ir 5 klasės 13 mokinių dalyvavo 

programoje „Robotika – ateities profesija“. Šias veiklas 

organizavo UAB Nord Robotics. Kita dalis patyriminio 

ugdymo vyko VŠK organizuotose programose:  II, III 

gimnazijos klasių mokiniai (15) dalyvavo veiklose 

„Projektavimas 2D ir 3D aplinkoje“, o III, IV gimnazijos 

klasių mokiniai (10) – „Grafinio dizaino dirbtuvės“.  

Pradinio ugdymo pamokose ugdomi mokinių praktiniai, 

eksperimentiniai įgūdžiai, panaudojant gautas  projekto 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ priemones.  

(Direktoriaus įsakymai VĮ, Veiklų įgyvendinimo ataskaitos, 

www.sondeckis.lt) 

http://www.sondeckis.lt/


Pamokos kitose erdvėse Grupinių dalykų mokytojai (55 proc.) veda pamokas 

už gimnazijos ribų (miesto erdvės, muziejai, įstaigos, 

dailės galerijos, koncertų salės, išvykos į gamtą ir 

pan.).  

Per mokslo 

metus 

Didžioji dauguma grupinių dalykų mokytojų (85 proc.) 

vedė pamokas už gimnazijos ribų: miesto erdvėse, 

parkuose, prie ežero, galerijose, įvairiuose muziejuose, 

laboratorijose, įstaigose, Šiaulių universitete, teatruose, 

koncertų salėse ir pan. Tokias pamokas mokiniai vertina, 

kaip įdomesnes, siejamas su gyvenimu, ugdančias karjerai, 

leidžiančias atsiskleisti kūrybingumui (Direktoriaus 

įsakymai MĮ, VĮ, 2018 m. renginių programos, 

www.sondeckis.lt) 

Vasaros plenerai  Vasaros plenere Telšiuose dalyvauja I–III gimnazijos 

klasių mokiniai (85 proc.). Šiauliuose pleneruose 

dalyvauja 5, 6 klasių mokiniai (95 proc.). 

2018-06-

11/13 

Įvyko visi suplanuoti vasaros plenerai. Rugsėjo 6–8 d. 

analogiški plenerai vyko Šiaulių apylinkėse ir 

Kurtuvėnuose. Rugpjūčio mėnesį Bazilionuose, o spalio 

mėnesį gimnazijoje surengtos mokinių pleneruose sukurtų 

kūrybinių darbų parodos. (Direktoriaus įsakymai MĮ, 

aprašymai gimnazijos svetainėje) 

Mokymo turinio 

integravimas 

Per metus bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.) 

praveda po 2 integruotas pamokas (kai pamokoje dirba 

2 mokytojai). Mažinamas mokymosi krūvis, 

skatinamas mokytojų bendradarbiavimas. 

Per mokslo 

metus 

Pravestos  integruotos pamokos (26), kai pamokoje dirbo 2 

skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai. Mokiniai tokias 

pamokas įvertino, kaip labai įdomias ir kūrybingas. 

Pravestos 3 pamokos, kai kartu dirbo bendrojo ugdymo ir 

meninio ugdymo mokytojai. (2018 m. renginių programos, 

stebėtų pamokų protokolai, direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ) 

Gimtosios kalbos 

savaitė 

Ugdomos mokinių kalbinės kompetencijos. Į veiklas 

įsitraukia visų klasių mokiniai (70 proc.). 

2018-02-26 / 

2018-03-02 

Lietuvių kalbos puoselėjimui skirto projekto metu buvo 

plečiamas kultūrinis akiratis, gilinamas literatūrinio kūrinio 

suvokimas, tobulinami viešosios kalbos įgūdžiai, dailyraščio 

rašymas. Mokiniai (90 proc.) dalyvavo įvairiose veiklose: 

vyko pamokos už gimnazijos ribų, buvo įgyvendinamos  

projektinės veiklos, organizuoti renginiai nepamokiniu 

laiku. (Direktoriaus įsakymai VĮ, www.sondeckis.lt) 

Solfedžio konkursas Konkurse dalyvauja 5–7 klasių muzikos programos 

mokiniai (80 proc.). Skatinamas domėjimasis dalyku, 

noras pasitikrinti žinias.  

2018-11-12 / 

2018-11-23 

Solfedžio konkurse dalyvavo visi pamokose buvę mokiniai. 

Identifikuoti ir apdovanoti geriausiai užduotis atlikę 

dalyviai. (Protokolų registras MK) 

Dalykinių konkursų, 

olimpiadų 

organizavimas 

gimnazijoje 

Identifikuoti gabiausi mokiniai ir teikiama kryptinga 

pedagoginė pagalba. 

Per mokslo 

metus 

Bendrojo ugdymo mokytojai įvykdė 40 dalykinių konkursų 

ir olimpiadų. Dalykinių olimpiadų nugalėtojai atstovavo 

gimnazijai mieste rengiamuose olimpiadų etapuose 



(Direktoriaus įsakymai MĮ, VĮ, protokolų registras MK, 

olimpiadų rezultatų suvestinės, www.sondeckis.lt) 

eTwinning projekto 

„Followers of painters“ 

vykdymas 

Projekte dalyvauja 5, 6 klasių dailės programos 

mokiniai (100 proc.). Plėtojamos kūrybingumo ir 

komunikavimo kompetencijos.  

2018 m. Projektas sėkmingai įvykdytas, projekto vadovas 

apdovanotas projekto ir Europos Kokybės ženkleliais. 

Gautas pasiūlymas gimnazijai teikti paraišką gauti ženklelį 

Programos eTwinning mokykla.  (Projekto medžiaga, 

Kokybės ženklelių sertifikatai)  

Kaupiamojo vertinimo 

tobulinimas 

Bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.) pateikia savo 

kaupiamojo vertinimo sistemas, aiškius kriterijus. 

2018-06 Kaupiamojo vertinimo aprašus atnaujino 11 bendrojo 

ugdymo mokytojų (75 proc.). Aprašai aprobuoti 2018-11-

21 bendrojo ugdymo metodinėje grupėje ir paskelbti viešai 

kabinetuose. Su dalykų vertinimo aprašais supažindinti 

mokiniai, jų tėvai. (Protokolų registras MK) 

Mokinių (įsi)vertinimo 

įrankių menų dalykų 

pamokose kūrimas 

Sukurti instrumentai (2), padedantys mokiniams kaupti 

ir dokumentuoti, įsivertinti, sekti savo ugdymosi 

pasiekimus ir pažangą. 

2018-12 

 

Priemonės įgyvendinimas tęsiamas. 

Kita eTwinning programų vykdymo plėtra. nuo 2018-09 Į eTwinning programų vykdymą įsitraukė 3 mokytojai, 

prasiplėtė mokyklų-partnerių ratas. Mokiniams ugdymo 

procesas tapo patrauklesnis, plėtojamos kalbinės 

komunikavimo ir tarpkultūrinės kompetencijos. (Projektų 

medžiaga) 

 Lietuviškos dainos konkursas, skirtas Lietuvos 

atkūrimo 100-mečiui. 

2018-03-20 Konkurse dalyvavo I–III gimnazijos klasių dainavimo 

mokiniai.  

 Liaudies dainos konkursas. 

 

2018-10-17 Konkurse dalyvavo I–II gimnazijos klasių dainavimo 

mokiniai. 

 Jaunųjų dirigentų konkursas. 2018-12-06 Konkurse dalyvavo visi I–IV gimnazijos klasių choro 

dainavimo ir dirigavimo mokiniai ir III gimnazijos klasės 

liaudininkai, pasirinkę dirigavimo dalyką. Viso 11 dalyvių, 

kurie buvo ir aktyvūs konkurso stebėtojai. (Gruodžio 

renginių planas, metraštis)  

1.3. UŽDAVINYS. Plėtoti bendruomenės narių partnerystę ir saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime 

Gimnazijos 

bendruomenės narių 

(mokytojų, mokinių, 

tėvų) iniciatyvų 

skatinimas 

Surengta forumų (2), mokinių savivaldos organizuotų 

renginių (4), mokinių ir tėvų iniciatyva priimta 

sprendimų (5), paramą gavusių projektų (6). 

2018-03-21 Mokinių-tėvų-mokytojų forume „Gero mokymosi link“ 

numatyta visų suinteresuotų šalių atsakomybė siekiant gerų 

kiekvieno mokinio mokymosi rezultatų. 

2018-04-18 Mokinių forume „Aš pasitikiu žmonėmis. O tu?“ 

išsiaiškintos prekyba žmonėmis grėsmės. 



2018 m. Mokinių taryba aktyviai viešino gimnazijos veiklas, 

siekiant pritraukti menui gabius mokinius iš Šiaulių miesto 

ir respublikos (renginys „Būk gimnazistas“, Solidarumo 

diena Telšių „Džiugo“ gimnazijoje). Siekiant produktyvaus 

pertraukų išnaudojimo kartą per mėnesį organizuotos 

aktyviųjų  pertraukų veiklos. Mokinių tarybos iniciatyva 

gimnazijoje organizuoti 8 renginiai (Filmų vakaras, 

Valentino diena, Naktis mokykloje, Naujokų inauguracija, 

Mokytojų diena, Helovinas – saviraiškos priemonė, 

Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės, Metų „Oskarai“). 

2018 m. Viso finansuoti 6 projektai (paramą teikė Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento 

kultūros skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės urbanistinės 

plėtros ir ūkio departamento miesto ūkio ir aplinkos 

skyrius, Lietuvos kultūros taryba): 

1. XII tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas 

„Linksmasis akordeonas“; 

2. VI tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos 

festivalis „Tūto 2018“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui; 

3. „Su muzika širdyje“; 

4. Koncertų ciklas „Taip skamba Baltija“; 

5. Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui; 

6. „Mano žymė pasaulio drobėje...“. (Projektų medžiaga, 

finansinės ataskaitos) 

Mokymai 7–11 metų 

vaikų tėvams 

„Sėkminga tėvystė 

Tėvų (12) dalyvavimas mokymuose. 2018-01 /  

2018-02 

Keturias savaites trukusiuose mokymuose mokinių tėvai 

(12) pagilino žinias socialinio ir emocinio ugdymo srityse, 

užmezgė glaudesnius santykius su savo vaikais ir kitais 

bendruomenės nariais. 

Dalyvavimas 

respublikinėje dainų 

šventėje „Vardan tos...“ 

Gimnazijos meno kolektyvai (3) sėkmingai dalyvauja 

pasiruošimo procese, apžiūrose ir dainų šventės 

renginiuose. 

2018-01-02 / 

2018-07-06 

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ ir 

pasiruošimo procese (surengtos dvi Šiaulių krašto liaudies 

instrumentų orkestrų bendros repeticijos) dalyvavo 

gimnazijos liaudies instrumentų orkestras, vaikų folkloro 



ansamblis ir mišrus choras. (Direktoriaus įsakymai MĮ, VĮ, 

paraiškos)   

Projektas „Muzika 

Šiaurės Lietuvos 

dvaruose“ 

Surengtas baigiamasis projekto koncertas Šiaulių 

Chaimo Frenkelio viloje.  

2018-05-11 Baigiamajame koncerte dalyvavo visos projekto vykdyme 

dalyvavusios mokyklos-partnerės. Išleistas leidinukas su 

užfiksuota informacija apie dalyvius ir dvarus. (Leidinys, 

programa, metraštis) 

1–4 klasių mokinių 

koncertai-renginiai 

Koncertuose-renginiuose mokiniai (80 proc.) 

demonstruoja savo meninius pasiekimus, po renginių 

juos aptaria, bendrauja.     

2018-04 / 

2018-05 

Pradinių klasių mokytojos organizavo savo klasės 

renginius, kuriuose mokiniai tėveliams ir draugams 

demonstravo savo pasiekimus. 4 klasės mokiniams renginio 

metu įteikti programos baigimo pažymėjimai. 

1 ir 2–4 klasių chorų 

koncertas  

Kolektyvai pristato parengtas programas, kurių 

atlikimas teikia mokinių tėvams emocinį 

pasitenkinimą.  

2018-05 Pradinių klasių choristų kolektyvai dalyvavo ir klasių 

renginiuose, ir mokslo metų užbaigimo šventės programoje. 

(Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ) 

Renginiai, skirti 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

paminėti 

- Tarpmokyklinis konkursas „Šimtmečio protų kovos“; 

- 1–4 klasių mokinių edukacinės veiklos Šiaulių 

Aušros muziejuje; 

- 1–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas; 

- 1–4 klasių mokinių trispalvių vėliavėlių akcija; 

- Mokinių literatūrinių kompozicijų konkursas. 

2018-01 / 

2018-02 

Pravesti visi suplanuoti renginiai, padedantys ugdyti 

mokinių tautinį sąmoningumą ir pilietiškumą, puoselėti 

kūrybiškumą ir bendruomeniškumą. (Direktoriaus įsakymai 

VĮ, MĮ, renginių programos, www.sondeckis.lt) 

- Gimnazijos erdvių dekoravimas tautine simbolika; 

- Lietuvių muzikos koncertas; 

- Kaligrafinis muzikinis performansas „Dingę prūsai“; 

- Lietuviškos dainos konkursas. 

2018-01 / 

2018-04 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė 2018-02-15 

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų koncertas, skirtas Baltijos 

šalių šimtmečiui 

2018-06-01 

Renginiai, skirti prof. 

Sauliaus Sondeckio 90-

osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Įvykdytos priemonės (100 proc.):  

- Teminės klasių valandėlės;  

- Koncertas. 

2018-10-18 / 

2018-10-19 

 

 

2018-10-16 

Visose klasėse gimnazijai skirtose klasių valandėlėse 

pagerbtas prof. Sauliaus Sondeckio atminimas. Gimnazijoje 

parengtas stendas prof. S. Sondeckio 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šiaulių Švč. Mergelės 

Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vykusiame 

koncerte. 



Programos Erasmus+ 

KA2 projekto 

„Spalvotos dainos“ 

vykdymas 

Mokiniai ir mokytojai vykdo projekto veiklas: sukurti 

kūrybiniai darbai, dalyvauta išvykoje į Ispaniją, 

partnerių susitikimas gimnazijoje, ataskaitų 

parengimas.   

2018-01 /  

2018-08 

Projektas užbaigtas, įvykdžius visas suplanuotas veiklas:  

mobilumas į Gran Kanariją (Ispanija), įgyvendinta 

mokyklų-partnerių baigiamojo susitikimo Lietuvoje 

programa gegužės mėnesį, pateiktos visos projekto vadovo 

parengtos ataskaitos. (Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ, 

projekto medžiaga)  

1.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką 

Mokinių socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymo priemonių 

plano įgyvendinimas 

Įgyvendintos suplanuotos priemonės (100 proc.). 2018 m. Priemonė įgyvendinta 100 proc. kartą per mėnesį tam 

skirtose klasių valandėlėse. Mokiniai įgijo žinių, nuostatų, 

įgūdžių ir kompetencijų šiose srityse: savo emocijų 

suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų išsikėlimas ir 

pasiekimas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių 

santykių su kitais kūrimas ir palaikymas, tinkamas 

tarpasmeninių santykių situacijų valdymas, atsakingas 

sprendimų priėmimas tiek įvairiose gyvenimiškose 

situacijose, tiek neigiamų nuostatų PAM vartojime.  

Prevencinės programos 

„Antras žingsnis“ 

įgyvendinimas 

Programoje dalyvauja pradinių klasių mokiniai (100 

proc.). Mažėja pastebimų netinkamo elgesio, 

bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo apraiškų 

2018 m. 1, 2, 4 klasių mokiniai dalyvauja programoje. Klasių 

mokytojos praktiškai pradėjo taikyti mokymuose įgytas 

žinias, kurio procesą palengvino spalio mėnesį įsigytas 

programos mokomosios medžiagos komplektas. 

Įgyvendinant programą nuosekliai ugdomos mokinių 

socialinių emocinių kompetencijos. 

Prevencinės programos 

„Gyvai“ įgyvendinimas 

6–7 klasių mokiniai (ne mažiau 95 proc.) dalyvauja 

prevenciniuose mokymuose (14 pamokų), kuriuose 

formuojami sveiko gyvenimo be tabako, alkoholio ir 

narkotikų įgūdžiai. 

2018-02/05 97 proc. 6 klasės mokinių dalyvavo prevenciniuose 

mokymuose (14 užsiėmimų), kuriuose buvo formuojami 

sveiko gyvenimo be tabako, alkoholio ir narkotikų įgūdžiai.  

Mokinių lytiškumo 

mokymai „Pažink save“ 

5 klasės mokiniai (90 proc.) dalyvauja apklausoje ir 

mokymuose lytiškumo tema. Pagerėja mokinių 

samprata apie lytiškumą, savęs ir aplinkinių pažinimas 

2018-02-28 Mokymuose „Pažink save“ dalyvavo 70 proc. 5 klasės 

mokinių.  

Paskaita-diskusija I, II gimnazijos klasių mokiniams 

„Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, 

jo išeitys ir pasekmės“. 

2018-09-26 30 mokinių pagilino šeimos planavimo įgūdžius, ugdėsi 

socialinę atsakomybę, atsakingą požiūrį į lytinius santykius. 

Projektas „Sveikatiada“  Įvykdytos priemonės (4) praplečia pradinių klasių 

mokinių sveikos gyvensenos sampratą, padeda ugdytis 

gerus įpročius sporto ir mitybos srityse.     

2018-01 / 

2018-03 

Įvykdyti 3 veiklų projektai: Daržo auginimas, Vandens 

diena, Mankštiada. (Protokolų registras MK) 



Projektas „Būk saugus – 

būk atsargus“ 

Projekto veiklose dalyvauja visų klasių mokiniai (ne 

mažiau 30 proc.). Projekto metu mokiniai patobulino 

sveikos gyvensenos, pirmosios pagalbos, savisaugos 

įgūdžius. 

2018 m.  Projekto veiklose dalyvavo 55 proc. mokinių.  Mokiniams 

organizuoti sveikos gyvensenos, pirmosios pagalbos 

mokymai, klasių valandėlės, diskusijos, protų mūšis, 

sveikatinimo veiklos pleneruose, psichoedukacijos, 

susitikimai su policijos pareigūnais, evakuacijos pratybos. 

Gegužės mėnesį TaMo dienyne atlikta visų klasių tėvų 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrosios programos įgyvendinimo poreikių analizė. 

Ištyrus tėvų požiūrį, numatyta tobulinti psichikos sveikatos 

sritį. (Apklausos medžiaga) 

Projektas „Naktis 

mokykloje“  

Skatinamas mokinių pamokų lankomumo gerinimas. 

Sumažėja projekte dalyvaujančių mokinių praleistų 

pamokų skaičius (20 proc.). Puoselėjamas 

bendruomeniškumo jausmas. 

2018-03-23 100 proc. mokinių (30), dalyvavusių projekte, nepraleido 

nei vienos pamokos be priežasties. (Lankomumo 

suvestinės)  

Mokinių aplinkos 

vertinimo tyrimas 

Gerėja akademinės, socialinės ir emocinės aplinkų 

rodiklių (ne mažiau 30 proc.) vertinimas. Gauti 

duomenys panaudojami probleminių sričių atpažinimui 

ir tobulinimui. 

2018-05 Pagerėjo beveik pusės rodiklių (48 proc.) vertinimas. 

Rezultatai paviešinti stende, aptarti klasių valandėlėse. 

(Tyrimo medžiaga) 

Gimnazijos aplinkos 

triukšmo įvertinimas 

Ugdoma mokinių elgesio pertraukų metu kultūra. 

Triukšmingumas pertraukų metu mažėja bent 5 proc. 

2018-04-27 Triukšmingumas pertraukų metu sumažėjo 6 proc. 2017 m. 

nustatytas didžiausias triukšmo lygis siekė 67 dB, o 2018 

m. – 63 dB. 

Patyčių situacijos 

vertinimas ir stebėsena 

Gimnazijos mokiniai (85 proc.) teigia, kad gimnazijoje 

nėra patyčių. Pastebėjus nepalankius patyčių situacijos 

pokyčius, taikoma savalaikė prevencija. 

2018-01 Apibendrinus anketinės apklausos rezultatus, nustatyta, kad 

78 proc. visų mokinių teigia, kad patyčių nepatiria. Likusi 

dalis nurodo dominuojančias patyčių formas: erzinimą, 

pravardžiavimą, apkalbas. (Anketinės apklausos duomenys) 

Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

priemonė „Problemų 

supirktuvė“ 

Įgyvendinant priemonę gimnazijos bendruomenės 

nariai ugdosi socialines emocines kompetencijas bei 

padeda optimizuoti problemų sprendimą. 

Kiekvieno 

mėnesio 

pirmąjį 

antradienį 

Į šios priemonės įgyvendinimą įsitraukė visa gimnazijos 

bendruomenė. „Nupirktos“ problemos pristatytos įvairioms 

atsakingų asmenų grupėms, ieškota būdų joms spręsti bei 

vykdyta probleminių situacijų pokyčių stebėsena. Ši 

priemonė pasitarnavo optimizuojant gimnazijos problemų 

sprendimą, socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. 

Būsimųjų pirmokų 

stovykla 

Būsimieji pirmokai (90 proc.) dalyvauja stovyklos 

veiklose, susidraugauja, susipažįsta su mokytoju ir 

gimnazija. Lengvėja adaptacijos procesas. 

2018-06-04 / 

2018-06-05 

Dvi dienas vykusios stovyklos veiklose dalyvavo 19 vaikų 

(90 proc.). Veiklas organizavo klasės mokytoja. Rudenį, 

susitikus gimnazijoje, vaikai jau pažino vieni kitus, jautėsi 

jaukiai ir emociškai saugiai. 



1.5. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi 

Teorinis-praktinis 

mokymas mokytojams 

„Ugdymo 

daugiamatiškumo raiška 

kuriant šiuolaikinės 

pamokos kokybę“ 

Mokymuose dalyvauja ne mažiau 80 proc. mokytojų. 
Diskutuojant išskirti esminiai geros pamokos 

požymiai. 

2018-02-22 Gimnazijos VKĮKG pravedė mokytojams mokymus, 

siekiant susitarimų dėl šiuolaikinės pamokos organizavimo 

ir kokybės gerinimo. Darbas vyko bendrai ir grupėse. 

Mokymai padėjo pasiruošti numatytam pamokų stebėjimo 

ciklo įgyvendinimui. Birželio mėnesį buvo suvesti stebėtų 

pamokų rezultatai ir apdovanoti pedagogai, sėkmingai 

pasidalinę gerąja patirtimi stebėtose pamokose. 

(https://www.sondeckis.lt/modelis)   

Programos Erasmus+ 

KA1 projektas 

„Inovatyvi europietiška 

patirtis mokymo(si) 

kokybei gerinti“ 

Įvykdyti mobilumai (3), kuriuose dalyvavę mokytojai 

dalinasi patirtimi su kolegomis, įgytą patirtį panaudoja 

darbe. 

2018 m. Dalyvaujant projekte savo dalykinę kvalifikaciją kursuose 

Europoje kėlė 10 pedagogų (Prancūzija, Suomija, Ispanija). 

Užsimezgusios pažintys su kitų šalių pedagogais paskatino 

organizuoti naujus renginius, dalintis patirtimi, gerinti 

ugdymo procesą. (Projekto medžiaga, direktoriaus įsakymai 

VĮ) 

Iniciatyvių mokytojų 

klubo (IMK) veikla 

Plėtojamos besimokančios bendruomenės iniciatyvos. 

Mokytojai (10 proc.) kolegoms organizuoja asmeninio 

profesinio tobulėjimo mokymus. IMK veikloje 

dalyvauja apie 30 mokytojų. 

2018 m. Įvyko 9 iniciatyvių mokytojų susitikimai, kuriuose 12 

mokytojų (18 proc.) organizavo asmeninio profesinio 

tobulėjimo mokymus. (Metraštis) 

Praktiniai mokymai 

„Planšečių praktinis 

panaudojimas ugdyme“ 

Mokytojų, tikslingai naudojančių IT pamokoje, 

skaičius didėja 25 proc.  

Per mokslo 

metus 

Gimnazijos mokytojai turi galimybę konsultuotis su IT 

mokytoja, kuriai tikslingai skirtos valandos individualioms 

konsultacijoms ir mokymams. Bendrojo ugdymo 

metodinėje grupėje, Iniciatyvių mokytojų klube nuolat 

vyksta pasidalijimas gerąja patirtimi. Mokytojai (25 proc.) 

planšetes naudoja pamokos įsivertinimui, įtvirtinimui ar 

komandinio darbo plėtotei.  (Stebėtų pamokų protokolai) 

Mokytojų patirties 

sklaida „Kolega 

kolegai“ 

Bendrojo ugdymo mokytojai dalyvauja kolegų 

vedamose pamokose (ne mažiau 3). Skatinamas 

bendradarbiavimas, pasidalinimas gerąja patirtimi.  

Per mokslo 

metus 

Stebėtos pamokos (61) aptartos individualiai bei bendrojo 

ugdymo ir pradinio ugdymo metodinėse grupėse. Gerėja 

pamokos kokybė, skatinamas mokytojų bendradarbiavimas, 

atvirumas naujovėmis. (Protokolų registras MK, Kolega 

kolegai pamokos stebėjimo formos) 

Seminarų organizavimas Seminarų (5) metu pedagogai veda atviras pamokas, 

skaito pranešimus, semiasi patirties iš kitų.  

2018 m. Gimnazijoje organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

renginiai (7): XXXVII Lietuvos EPTA konferencija ir 

seminaras-praktikumas „Moksleivių kūrybiškumo ir 



interpretacijos pagrindų vystymas“, seminaras „Dažniausiai 

pasitaikančios vokalo mokymo problemos ir jų sprendimo 

būdai“, seminaras „Vaikų emocinis muzikinis ugdymas. 

Intonavimo subtilybės dainuojant ansamblyje“, seminaras-

praktikumas „Improvizavimo gebėjimų ugdymas 

muzikuojant“, metodinė-praktinė konferencija „Muzikinio 

ugdymo metodai, naujovės, tendencijos“, seminaras-

praktikumas „Liaudies instrumentų pedagogikos 

aktualijos“, seminaras „Konkursas – paskata bei motyvacija 

žengiant profesionalumo link“. (Kvalifikacijos tobulinimo 

programos, metraštis) 

1.6. UŽDAVINYS. Gerinti edukacinę aplinką gimnazijoje 

Mokomųjų 

kompiuterinių programų 

įsigijimas meninio 

ugdymo pamokoms  

Naudojimasis įsigytomis programomis (2) padidina 

galimybes taikyti aktyvų mokymąsi pamokoje, padeda 

siekti kokybiškesnio ugdymo(si) proceso.   

2018-12 Mokytojai ugdymo procese gali naudotis legaliomis 

Quizlet, Photoshop, WordArt programų aplinkomis. 

Pakojų pagaminimas  Kabinetai aprūpinti pakojais (5), kuriais prie pianino 

(fortepijono) naudojasi pradinių klasių mokiniai. 

2018-09 Pagaminti pakojai naudojami kabinetuose, kuriuose vyksta 

pamokos su pradinukais, ir koncertų salėje. Pagerėjo darbo 

sąlygos tiek mokiniams, tiek mokytojams. 

Garso izoliavimas 

pučiamųjų instrumentų 

kabinete 

Pagerintos sąlygos darbui su pučiamaisiais 

instrumentais skirtame kabinete (1). 

2018-04 Nupirktos medžiagos panaudotos mušamųjų instrumentų 

kabinetų garso izoliacijos pagerinimui, nes pučiamųjų 

instrumentų kabinetą planuojama perkelti į kitas patalpas. 

Bevielio interneto 

įrangos kokybės 

pagerinimas 

Tiekiamos kokybiškos interneto paslaugos gimnazijos 

pastatuose (P. Višinskio g. 23, 34) užtikrina saugią 

emocinę ir fizinę aplinką pamokoje, kai naudojamos IT 

priemonės. Darbas vykdomas sklandžiai, be trukdžių. 

2018-05 Darbai buvo koreguojami, nes nuo rugsėjo mėnesio reikėjo 

parengti visą įrangą darbui naujose patalpose P. Višinskio 

g. 19. Iki metų pabaigos pastarojo pastato patalpose buvo 

įrengta skambučio sistema, atnaujinta fiksuoto ryšio įranga 

ir kt. darbai. Wi-Fi sistema įrenginėjama.   

1.7. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną 

Bendrojo ir meninio 

ugdymo pamokų 

stebėjimas 

Stebimos suplanuotos pamokos (100 proc.) pagal 

susitartus vertinimo kriterijus.  

2018-03 /  

2018-04 

Gimnazijos VKĮKG nariai stebėjo visų grupinių pamokų 

mokytojų pamokas, kreipiant dėmesį į susitartus 

šiuolaikinės pamokos požymius. Remiantis išvadomis, 



pamokų kokybė gerėja (Stebėtų pamokų aprašymai, 

išvados) 

Bendrojo ugdymo 

pamokų stebėjimas 

Stebėtos kiekvieno mokytojo pamokos (vidutiniškai po 

2). Mokytojams teikiamas grįžtamasis ryšys.  

Per mokslo 

metus 

Aplankyta 30 bendrojo ugdymo pamokų. Stebėsenos 

tikslai: IKT (tame tarpe ir planšečių) naudojimas pamokoje, 

aktyvieji metodai, skatinantys bendradarbiauti, bei 

diferencijavimo ir individualizavimo taikymas. Visiems 

mokytojams teiktas grįžtamasis ryšys. (Stebėtų pamokų 

protokolai) 

Mokinių koncertų, 

parodų ekspozicijų 

lankymas 

Stebėta ir aplankyta 90 proc. gimnazijoje 

organizuojamų MUS renginių. Renginių kokybė 

aptarta su organizatoriais. 

2018 m. Nuolatinė gimnazijoje organizuojamų renginių stebėsena 

padeda nustatyti ir fiksuoti, ar laiku ir efektyviai vykdomas 

numatytų priemonių planas, pamatuoti kokybę ir rezultatus.    

Meninių dalykų 

apibendrinamųjų 

atsiskaitymų stebėjimas 

Meninių dalykų metodinių grupių mokytojai (98 proc.) 

aptaria ir apibendrina kiekvieno mokinio individualią 

pažangą po tarpinių ir baigiamųjų atsiskaitymų.  

Pagal grafiką Apibendrinamieji muzikiniai atsiskaitymai ir kūrybinių 

darbų pristatymai vykdomi dalyvaujant visiems atitinkamų 

metodinių grupių mokytojams. Tokiu būdu pastebimos ir 

aptariamos bendrai matomos pasiekimų pokyčių 

tendencijos. (Atsiskaitymų tvarkaraščiai, protokolų 

registras MK)  

I gimnazijos klasės 

muzikologijos dalykų 

pamokų stebėjimas 

Aplankytose muzikologijos dalykų pamokose (8) 

stebimas pogrupių sudarymo pagal mokinių gebėjimus 

atitikimas, mokinių adaptacija. Esant poreikiui, 

koreguojami pogrupių sąrašai. 

2018-09 / 

2018-10 

Stebėta mažiau pamokų (6), nes sudaryta viena grupė. Dėl 

mažo mokinių skaičiaus grupėje solfedžio pamokose 

užduotys diferencijuojamos, teikiamos individualios 

konsultacijos po pamokų.   

1 klasės mokinių 

solfedžio pamokų 

stebėjimas 

Periodiškai aplankant pamokas (8) stebimas ir 

analizuojamas vaikų, kuriems teikiama individuali 

pagalba, mokymosi sėkmingumas.  

2018-02 

2018-04 

2018-10 

2018-12 

Stebėtų pamokų (8) tikslas – identifikuoti mokinių pažangą 

ir numatyti konkrečias priemones, padedančias siekti 

pasiekimų rezultatų gerėjimo. (Pokalbiai su mokytoju, 

susitarimai, pagalbos teikimas) 

Pedagogų veiklos 

įsivertinimas   

Pedagogai (100 proc.) pasibaigus pusmečiui įsivertina 

savo veiklos rezultatus, tai aptaria metodinėse grupėse, 

numato tobulintinas sritis. 

2018-01 

2018-06 

Reguliarus (kas pusmetį) pedagogų įsivertinimas padeda 

sisteminti nuveiktas veiklas, užfiksuoti metodinės veiklos 

rezultatus bei kurti planus ateičiai. Gimnazijos vadovai 

apibendrina ir mato bendras tendencijas gimnazijos veiklos 

tobulinimui. (Metodinės veiklos įsivertinimo anketos)     

Mokinių aplinkos 

tyrimo duomenys 

Apibendrinti rezultatai (lyginamosios analizės) 

pristatomi gimnazijos bendruomenei, įvardinamos 

tobulintinos sritys. 

2018-02-01 

2018-06-26 

Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžiuose aptartos tyrimo 

duomenimis gerėjančios ir tobulintinos sritys. Mokinių 

požiūriu gimnazijos stiprybės yra:  

- Didžiuojuosi, kad mokausi šioje mokykloje. 



- Bendraklasiai nesišaipo iš tų, kurie stengiasi gerai 

mokytis. 

- Jei nesuprantu temos, visuomet galiu klausti mokytojų. 

- Jei prasižengiu mokykloje, su manimi elgiamasi 

sąžiningai ir teisingai. 

Tobulintinos sritys:  

- Daugelio mūsų mokytojų pamokos yra įdomios. 

- Dažnai klasėje yra taip triukšmaujama, kad sunku 

susikaupti ir mokytis. 

- Mes dažnai atliekame užduotis grupėse ir padedame vieni 

kitiems. 

- Man patinka ir įdomu mokytis. 

- Mokytojai manęs neįžeidžia, nepašiepia. 

- Mokytojai nevėluoja į pamokas. 

- Man patinka mokykloje organizuojami renginiai. (Tyrimo 

duomenys, protokolų registras MT) 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos 

pristatymas 

bendruomenei  

Apibendrinti rezultatai (lyginamosios analizės) 

pristatomi gimnazijos bendruomenei, įvardinamos 

tobulintinos sritys. 

2018-06-26 Mokytojų tarybos posėdžio metu pristatyta gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, pagarsinti ir 

apdovanoti mokytojai, patyrę gerosios patirties sklaidos 

sėkmę stebėtų pamokų metu. (Protokolų registras MT, 

https://www.sondeckis.lt/modelis)  

2 TIKSLAS 

IEŠKOTI GABIŲ MENUI VAIKŲ IŠ ŠIAULIŲ KRAŠTO IR VISOS ŠALIES,  

UGDYTI KRYPTINGAI KARJERAI 

2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti priemones, skirtas gabių vaikų paieškai ir pritraukimui  

Atvirų durų dienų 

gimnazijoje 

organizavimas  

85 proc. renginiuose dalyvavusių mokinių (vaikų) 

dalyvauja stojamuosiuose egzaminuose.  

2018-01-30 

2018-04-06 

2018-10-25 

Atvirų durų dienos buvo suorganizuotos atskirai 

priešmokyklinio ugdymo įstaigose besimokančių vaikų 

tėveliams ir visiems kitiems asmenims, besidomintiems 

gabių vaikų ugdymu gimnazijoje ir galimybe mokytis 

aukštesnėse klasėse. 86 proc. dalyvavusių susitikimuose 

vaikų laikė stojamąjį egzaminą ir  dalyvavo priėmime. 

(Registracijos lapai, stojančiųjų sąrašai) 



Bukleto apie gimnaziją 

paruošimas 

Parengta informatyvi daloma medžiaga apie gimnaziją. 2018-09 Buvo atnaujinti skirtukai su informacija ir gimnazijos 

rekvizitais, sukurtos spalvinimo knygelės su užduotimis 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, parengtos skelbimų 

afišos dėl kūrybinių dirbtuvių organizavimo. (Padalinamoji 

medžiaga) 

Informacijos apie 

mokymosi gimnazijoje 

ir priėmimo sąlygas 

pateikimas 

Gimnazijos tinklalapyje atnaujinta informacija, afišos 

ir kt. medžiaga savalaikiai pasiekia tikslines grupes.  

2018 m.  Informacija apie naujų mokinių priėmimą buvo patalpinta 

gimnazijos tinklapyje (skyrelis Priėmimas, judanti 

informacinė eilutė). Afišos bendruomenės narių dėka 

pasiekė kitas ugdymo ir pan. įstaigas. Informacijos sklaidai 

panaudota ir socialiniai tinklai.  

Projektas „Sugrįžimai“ 

darželinukams 

Suorganizuoti pradinių klasių mokinių koncertai-

pristatymai (10) jų buvusiuose darželiuose. Pristatomi 

muzikos instrumentai, pasidalinama mokymosi 

patirtimi.   

2018 m. Su mokinių koncertais aplankyti Šiaulių miesto lopšeliai-

darželiai: „Varpelis“, „Kregždutė“, „Ežerėlis“, „Žiburėlis“, 

„Žirniukas“, „Saulutė“, „Coliukė“. O lapkričio 28 d. keturių 

lopšelių-darželių ugdytiniams surengti koncertai „Muzikos 

ir dailės karalystėje“ gimnazijoje. (Direktoriaus įsakymai 

VĮ, MĮ) 

Tarpmokyklinis 

renginys, skirtas 

Europos dienai 

Dalyvauja Šiaulių regiono mokyklų 8, 9 klasių 

mokiniai, sprendžia pateiktas užduotas, susipažįsta su 

gimnazija. 

2018-05-09 Gimnazijoje buvo organizuotas protmūšis, skirtas 

Europos dienai. Renginio tikslai: ugdant mokinių 

kūrybiškumą ir saviraišką, novatorišką mąstyseną, skatinti 

kūrybinį bendradarbiavimą. Jame dalyvavo septynios 

komandos (5–8 klasių mokiniai) iš Šiaulių mokyklų. 

Renginio metu buvo pristatyta gimnazija, dalijama 

informacija apie galimybę mokytis. (Direktoriaus įsakymai  

VĮ, www.sondeckis.lt) 

Edukacinis projektas 

„Kas ten teka per 

dvarelį?“  

Šiaulių miesto ir regiono ugdymo įstaigose 

surengtuose renginiuose (5) pristatyta gimnazija. 

2018 m. Edukacinis projektas (1 akademinės valandos trukmės 

užsiėmimas) „Kas ten teka dvarelį?“ buvo įtrauktas į VI 

tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio 

„Tūto 2018” programą bei Kultūros paso paslaugų renginių 

sąrašą. Gimnazija buvo pristatyta įvairaus amžiaus 

vaikams, viešinant informaciją apie galimybes ir sąlygas 

mokytis gimnazijoje. (Direktoriaus įsakymai  VĮ, metraštis)  

Gimnazijos pristatymas 

kitose mokymo 

įstaigose 

Mokinių grupės vykdo gimnazijos veiklų sklaidą 

kitose įstaigose, skelbia apie gabiems menui 

mokiniams tinkamas ugdymosi sąlygas. 

2018 m. Mokytojų sudarytas koncertines programas įgyvendino 

mokiniai, koncertuodami įvairiose ugdymo, kultūros ir 

meno įstaigose, bibliotekose ir kt. (Direktoriaus įsakymai 

MĮ, metraštis, www.sondeckis.lt)  



2.2. UŽDAVINYS. Organizuoti ir vykdyti renginius mokinių ugdymui karjerai 

Dalyvavimas parodoje 

„Studijos 2018“ 

III ir IV gimnazijos klasių mokiniai (5 proc.) dalyvauja 

tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje „Studijos 2018“ (Vilnius), įgyja žinių apie 

studijas. 

2018-02-09 27 proc. III ir IV gimnazijos klasių mokinių (14) dalyvavo 

tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje „Studijos 2018“ (Vilnius), įgijo žinių apie 

aukštąsias mokyklas, studijų programas ir mokymosi 

sąlygas. (Direktoriaus įsakymai MĮ) 

Bendradarbiavimas su 

meno krypties studijas 

teikiančiomis 

aukštosiomis 

mokyklomis 

Gimnazistams (50 proc.) išsamiai pristatomos meno 

krypties studijas teikiančios aukštosios mokyklos (4), 

jų vykdomos programos, finansavimo galimybės. 

2018-01-17 Šiaulių universiteto muzikos programų pristatymas 

abiturientams. 

(https://www.sondeckis.lt/ugdymas-karjerai) 

2018-01-30 

 

Klaipėdos universiteto menų akademijos muzikos 

programų pristatymas gimnazistams. 

2018-03-12 Vizitas į VDA Telšių fakultetą. Dailės programų 

pristatymas. 

Bendradarbiavimas su 

buvusiais mokiniais, 

studijuojančiais 

aukštosiose meno 

krypties mokyklose.  

Surengti gimnazijoje koncertai-susitikimai (2). 

Mokiniams pristatomos konkrečios studijų programos. 

Susitikimų klasėse metu ugdomos bendravimo 

kompetencijos. 

2018-03-29 

 

 

 

Mantas Lukauskas, VDU Muzikos akademijos atlikimo 

meno, akordeono skyriaus studentas bendradarbiavo 

organizuojant koncertą-susitikimą „Sugrįžimai“. Po 

koncerto vyko išsamus menų krypties studijų pristatymas. 

Dalyvavo 10 studentų – buvusių mokinių. 

2018-06-12 Gimnazijoje svečiavosi buvusi mokinė A. Šivickytė ir kartu 

su kitais studentais pristatė studijų galimybes Danijoje. 

Abiturientų koncertas ir 

parodos pristatymas  

IV gimnazijos klasės mokiniai (75 proc.) demonstruoja 

tėvams meninius pasiekimus. 

2018-02-27 80 proc. abiturientų pademonstravo meninius gebėjimus 

surengdami bendruomenei dailės darbų parodą ir koncertą. 

Diena tėvų darbovietėse  Tėvai priima mokinius savo darbovietėse, pristato savo 

profesijas darbo aplinkoje. Mokiniai susipažįsta su 

profesijomis. 

2018-02  

2018-04-25 

Visų klasių mokiniai apsilankė tėvelių darbovietėse. 

5, 6 bei I–IV gimnazijos klasių mokiniai ir klasių vadovai 

dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse 

„Šok į tėvų klumpes“, susipažino su pasirinktų įstaigų 

veiklomis, darbo aplinka, profesijomis ir karjeros 

galimybėmis. (Direktoriaus įsakymai VĮ, 

https://www.sondeckis.lt/atviru-duru-diena-tevu-

darbovietese-sok-i-tevu-klumpes) 

Mokinių dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose  

Ne mažiau kaip 90 proc. gimnazijos mokinių viešai 

pristato savo gebėjimus, kūrybą, demonstruoja 

kompetencijas. 

2018 m. Visi mokiniai privalo savo gebėjimus demonstruoti, 

kūrybinius darbus pristatyti viešai, tik ligos atveju jie 

nedalyvauja suplanuotose veiklose. Gimnazistų koncertų, 

kuriuose jie dalyvavo, skaičius viršija 200.   

https://www.sondeckis.lt/ugdymas-karjerai


2.3. UŽDAVINYS. Didinti pedagogų indėlį pritraukiant gabius menui mokinius 

Šiaulių regiono ugdymo 

įstaigų mokiniams skirtų 

konkursų organizavimas 

XXVI Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais 

konkurso zoninis turas. 

2018-02-13 Gimnazijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinės 

grupės mokytojai organizavo ir pravedė konkurso zoninį 

turą. Vertinimo komisija atrinko kandidatus dalyvauti 

respublikiniame ture ir informaciją perdavė jo 

organizatoriams. (Direktoriaus įsakymai VĮ, programa) 

Šiaulių regiono meno ir muzikos mokyklų solfedžio 

konkursas. 

2018-03-09 Gimnazijos muzikinio teorinio paruošimo metodinės 

grupės mokytojai organizavo ir pravedė konkursą. Tarp 

nugalėtojų ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 

mokiniai (2). (Direktoriaus įsakymai VĮ, nuostatai, 

protokolų registras MK) 

Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas 

„Tau, mama“. 

2018-04-25 Gimnazijos choro dirigavimo ir dainavimo metodinės 

grupės mokytojai organizavo ir pravedė konkursą. Gausus 

dalyvių skaičius įrodo šio renginio populiarumą ir 

reikalingumą. (Direktoriaus įsakymai VĮ, nuostatai, 

protokolų registras MK)  

Šiaulių miesto mokyklų mokinių vokiškos dainos 

konkursas. 

2018-03-27 

 

Konkurse, kurį organizavo vokiečių kalbos mokytojas kartu 

su dainavimo mokytojais, dalyvavo 8 kolektyvai. Tikslas – 

atrinkti Šiauliams atstovaujančius atlikėjus respublikiniame 

konkurso etape. Dalyviai buvo supažindinti su gimnazija, 

tolimesnėmis karjeros galimybėmis, siekiant menininko 

profesijos. (Direktoriaus įsakymai VĮ, www.sondeckis.lt) 

Respublikinių renginių 

organizavimas 

XXXVII Lietuvos EPTA konferencija-seminaras 

praktikumas. 

2018-03-

01/02 

Respublikinį renginį organizavo gimnazijos fortepijono 

metodinės grupės mokytojai. Tai kasmetinis renginys, kurį 

paeiliui organizuoja vis kita specializuoto ugdymo įstaiga. 

Renginio veiklose dalyvavo gimnazijos mokytojai ir 

mokiniai. (Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ, programa) 

VII Šiaulių fortepijoninių duetų festivalis 2018. 2018-03-

14/17 

Renginį gimnazija organizavo partnerio teisėmis. Jo 

sumanytojas – pianistas R. Vingras (UK). Festivalio metu 

įvairiose šalies mokyklose konkurso tarptautinės vertinimo 

komisijos nariai vedė seminarus, dalinosi patirtimi, atlikėjai 

pianistai rengė koncertus. Atlikėjų mokinių konkursas ir 

festivalio dalyvių koncertas vyko gimnazijos koncertų 



salėje. Festivalio uždarymo koncertas įvyko kamerinėje 

salėje „Polifonija“. (Direktoriaus įsakymai VĮ, programos) 

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

2018-04-14 Bendradarbiaujant su Šiaulių dainavimo mokykla 

„Dagilėlis“, konkursą gimnazijos choro dirigavimo ir 

dainavimo metodinės grupės mokytojai organizavo 

„Dagilėlio“ koncertų salėje. Renginiui vykdyti buvo 

panaudotos lėšos, gautos iš Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus. 

(Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ, protokolų registras MK, 

programos)   

Tarptautinių renginių 

organizavimas 

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Tau, mama“. 2018-04 / 

2018-05 

panaudotos lėšos, gautos iš Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus. 

(Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ, protokolų registras MK, 

programos)   

VI tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos 

festivalis „Tūto 2018“. 

2018-04-

16/30 

Visi suplanuoti festivalio renginiai įvyko. Renginio 

viešinimui, koncertinėms išvykoms ir pan. veikloms 

panaudotos lėšos, gautos iš Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus 

ir Lietuvos kultūros tarybos. (Direktoriaus įsakymai VĮ, 

MĮ, protokolų registras MK, programos)   

XII tarptautinis akordeono muzikos festivalis-

konkursas „Linksmasis akordeonas“. 

2018-04 /  

2018-10 

Pavasarį prasidėję renginiai kulminacinį tašką pasiekė 

lapkričio 9–10 d., kai vyko konkursas ir baigiamieji 

festivalio koncertai. Renginiams organizuoti buvo 

panaudotos lėšos, gautos iš Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus. 

(Direktoriaus įsakymai VĮ, MĮ, protokolų registras MK, 

programos)   

Leidinio, skirto 

gimnazijos 80-mečiui, 

rengimas 

Pradėti paruošiamieji medžiagos rinkimo ir 

klasifikavimo darbai. Susitarta dėl turinio, apimties, 

formos, publikavimo. 

2018 m. Sudarytos darbo grupės ir jos vadovo nuveikti darbai – 20 

metų laikotarpio gimnazijos veiklos apibendrintos 

medžiagos surinkimas. 2019 m. numatomas leidinio 

rengimo tęsinys.  

Kita  Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos 

kunigaikščiai“. 

2018-11 / 

2018-12 

Konkursas organizuotas gimnazijos dailės metodinės 

grupės mokytojų, siekiant geriausius darbus panaudoti 

rengiant jau ketvirtus metus kasmetinį kalendorių. 2018-12-

14 gimnazijoje įvyko konkurso nugalėtojų apdovanojimo 



šventė ir 2019 metų kalendoriaus pristatymas. (Direktoriaus 

įsakymai VĮ, MĮ, https://www.sondeckis.lt/respublikinis-

vaiku-piesiniu-konkursas-lietuvos-kunigaiksciai)   

2.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną 

Mokinių dalyvavimo 

šalies ir tarptautiniuose 

konkursuose apskaita 

Aukščiausių apdovanojimų skaičius nuo visų gautų 

apdovanojimų padidėja 1 proc., lyginant su praėjusiais 

metais.   

2018 m. 2017 metais tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose aukščiausių apdovanojimų (Grand prix, 1 

vietos) skaičius nuo visų laimėjimų sudarė 23,1 proc,. 2018 

metais – 27,7 proc. (Pasiekimų konkursuose suvestinės, 

faktus patvirtinančių dokumentų (diplomai, padėkos) bazė) 

Perspektyvinės 

atestacijos programos 

vykdymas 

Mokytojams (2) suteiktos aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos.  

2018-06 Gimnazijos atestacijos komisijos nutarimu dviem 

mokytojams suteikta aukštesnė  kvalifikacinė kategorija: 

mokytojo metodininko (mušamieji instrumentai) ir 

mokytojo eksperto (akordeonas). (Atestacijos komisijos 

protokolai, direktoriaus įsakymas) 

Mokytojų darbo 

rezultatų aptarimas 

Mokytojų pusmečio (2) darbo rezultatai aptariami 

metodinėse grupėse, analizuojami skyriuose, 

apibendrinami vadovų pasitarimuose. Duomenys 

panaudojami planuojant veiklas. 

2018-01  

2018-06 

Periodiškai vykdoma stebėsena duoda teigiamus rezultatus: 

pastebimos gerosios ir tobulintinos pedagogų ugdomosios 

veiklos sritys, kurios panaudojamos planuojant 

kvalifikacijos tobulinimo renginių temas, turtinant 

mokymo(si) aplinkas. (Protokolų registras MK)  

Abiturientų karjeros 

pasirinkimų analizė 

Pagal surinktus duomenis meno krypties studijas 

pasirinkusių abiturientų skaičius padidėja 2 procentais, 

lyginant su praėjusiais metais. 

2018-08 2017 m. į menų studijas įstojo 44 proc. abiturientų, o 2018 

m. – 56,2  proc. 

 

Gimnazijoje 

besimokančių mokinių 

gyvenamosios vietos 

suvestinė 

Mokinių, atvykusių mokytis iš kitų savivaldybių, 

skaičius padidėja 2 proc.    

2018-08 46,8 proc. – 46,62 proc. 

 


