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Vizija 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija – valstybinė menų gimnazija, kurioje savo 

meninius (muzikos ir dailės) gabumus ugdosi, kartu įgydami pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, iš Šiaulių krašto ir visos šalies atrankos būdu priimti mokiniai. Gimnazijos 

bendruomenė – atvira, bendradarbiaujanti, siekianti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų 

ugdymosi rezultatų. 

 

Misija 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir 

dailei turinčius 7(6)–18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, 

pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo kartu su muzikos arba dailės ugdymu). 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

2019 metų Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos (toliau – gimnazija) veiklos plano 

sudarymo tikslai ir principai plėtoja bei tęsia gimnazijos 2017–2020 metų strateginiame plane 

numatytų tikslų siekimą ir realizavimą. 2019 metai – gimnazijos kaip mokymo institucijos įkūrimo 

80-mečio minėjimo metai, įstaigos kaip pilnai suformuotos ilgosios gimnazijos funkcionavimo (nuo 

2019 m. rugsėjo 1 d.) pirmieji metai. Gimnazijos veiklos plano rengėjų grupė, patvirtinta 2018 m. 

lapkričio 9 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-213, sudarant numatytų priemonių planą 

atsižvelgė į visos bendruomenės siūlymus ir poreikius, praėjusio laikotarpio veiklos plano analizę, 

rezultatus ir išvadas.  

 Gimnazijoje 2018–2019 mokslo metais suformuotos 1–7 klasės ir I–IV gimnazijos klasės. Viso 

– 11 komplektų.  

Gimnazijai tryliktus metus vadovauja direktorė Irena Asauskienė. Vadovų komandą sudaro 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir trijų skyrių (bendrojo ugdymo, meninio ugdymo, neformaliojo 

švietimo ir pagalbos) vedėjai. Gimnazijoje dirba 21 bendrojo ugdymo mokytojas (7 vyresnieji 

mokytojai, 14 mokytojų metodininkų), 47 meninio ugdymo mokytojai (8 mokytojai, 12 vyresniųjų 

mokytojų, 16 mokytojų metodininkų, 11 mokytojų ekspertų), iš jų 8 koncertmeisteriai.  

Mokiniams specialiąją pedagoginę, psichologinę, švietimo pagalbą teikia 4 specialistai: 

vyresnysis socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas.   

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS 2018 METAIS APŽVALGA  

 

2018-ieji – Lietuvos valstybės bei kitų dviejų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos 

valstybingumo atkūrimo 100-mečių minėjimo metai. Gimnazijos veiklos plano pirmojo pusmečio 

priemonių sąraše, minint šias datas, buvo numatyti renginiai, kurių įgyvendinimo rezultatais galima 

pasidžiaugti. Rengiant projektus ir teikiant paraiškas finansinei paramai gauti taip pat buvo 

atkreiptas dėmesys į šias reikšmingas datas. Ilgam visų atmintyje išliks šimtmečio skaičiaus su 
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trispalve simbolis tiek puošęs gimnazijos stendų apipavidalinimą, tiek lydėjęs per metus sukauptų 

dokumentų apiforminimą.  

Gimnazijoje šiai progai 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. 

Per ataskaitinį laikotarpį dešimt šio projekto dalyvių-mokytojų kėlė profesinę dalykinę 

kvalifikaciją: penki Prancūzijoje – Paryžiuje (2), Guadeloupėje (3), trys Helsinkyje (Suomija), du 

Barselonoje (Ispanija) bei grįžę įgytomis žiniomis ir patirtimi dalinosi su kolegomis Lietuvoje.  

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: XII tarptautinis festivalis-konkursas „Linksmasis 

akordeonas“ (2500 Eur), VI tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2018“ 

(5300) Eur, tarptautinis „Su muzika širdyje“ (1600 Eur), koncertų ciklas „Taip skamba Baltija“ 

(1000 Eur), Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui (800 Eur), aplinkosauginis „Mano žymė pasaulio drobėje...“ (1500 Eur).  

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.   

Gimnazijoje ypatingas dėmesys teikiamas projektams, kurių veiklų dėka, ugdomos mokinių 

esminės kompetencijos. Šių projektų įgyvendinimui pasitelkiami žmogiškieji ištekliai. Gegužės 

mėnesį į Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje vykusį baigiamąjį renginį buvo sukviestos visos nuo 2014 

metų gimnazijos inicijuoto ir vykdyto projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ mokyklos-

partnerės. eTwinning projekto „Followers of the Painters / Ressamlarin Izinden“ vadovui už puikiai 

vykdytas priemones įteikti Projekto ir Europos kokybės ženkleliai. Rudenį pradėtos vykdyti dar 

trijų eTwinning projektų veiklos. Todėl buvo gautas pasiūlymas pretenduoti (teikti paraišką) į 

Gimnazijos kokybės ženklelį. Šiuo metu paraiška rengiama. 

 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 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.    
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Mokytojai aktyviai kėlė kvalifikaciją daug dėmesio skirdami tobulinant medijų ir informacinį 

raštingumą, praplečiant virtualių aplinkų panaudojimą ugdyme. Vienuolika pedagogų dalyvavo 

Šiaulių miesto savivaldybės remiamo projekto „IKT naudojimas mokymo(si) procese“ tęstiniuose 

mokymuose. Įgyta nauja informacija, patobulintomis kompetencijomis sugrįžę iš kursų mokytojai 

dalinosi Iniciatyvių mokytojų klube, teikė individualias konsultacijas. Grupinių pamokų mokytojai 

(75 proc.) nuolat naudoja virtualią ugdymo(si) aplinką, į pagalbą pasitelkus planšetes ir kt. įrangą.   

Aukštos kvalifikacijos mokytojai skleidžia gerąją patirtį už gimnazijos ir šalies ribų. Jie veda 

autorinius seminarus, atviras pamokas, repeticijas, skaito pranešimus. Keletas pavyzdžių: „Mokinio 

kūrybinės saviraiškos ugdymas“ Radviliškio muzikos mokykloje, „Įvairių šalių valsai akordeonų 

skambesyje“ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje, „Mokymo groti lietuvių nacionaliniais 

muzikos instrumentais sociokultūrinis aspektas“ tarptautinėje muzikos edukologų konferencijoje 

Osle (Norvegija), „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“ LMTA, trys pranešimai 

respublikiniame muzikos ir meno mokyklų seminare-praktikume „Kūrybiškumo ir motyvacijos 

skatinimas muzikinio ugdymo procese“ Kuršėnų meno mokykloje, du pranešimai III tarptautinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje „Muzikos/meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: 

ugdymas(is) kiekvienam arba kaip išlikti patraukliems“ Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje, 1 

pranešimas gimnazijoje organizuotoje metodinėje konferencijoje „Muzikinio ugdymo metodai, 

naujovės, tendencijos“, suorganizuotas kaligrafinis muzikinis performansas „Dingę prūsai“ šalies 

meno dalykų mokytojams, išleistos naujos metodinės mokymo priemonės (D. Vasauskienė. 

Melodinių bosų ABC). 

Interpretacijos kursų, seminarų metu su gimnazijos mokiniais dirbo ir vedė atviras pamokas 

Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos prof. M. Nikeshichev, VDU Muzikos akademijos doc. D. 

Račys, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė G. Kondrotaitė, Latvijos 

pedagogė A. Čiče, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos pedagogai.  

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. Svarbiausi mokinių pasiekimai: liaudiškos muzikos 

ansamblio „Jovarėlis“ laimėtas Grand Prix ir Aukso diplomas tarptautiniame folkloro konkurse 

„World cup of folklore – Veliko Tarnovo 2018“ (Bulgarija); 1 vieta ir specialusis prizas 

Portugalijoje vykusiame XII tarptautiniame konkurse „Pacos Premium“; 7 klasės akordeonisto 

laimėta 1 vieta (I ture) ir 3 vieta (2 ture) Kanadoje vykusiame pasaulinio lygio konkurse „Trophee 

Mondial“. Du mokiniai buvo pakviesti į 2017 metų tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo 

iškilmes LR Prezidentūroje. Ne kartą gimnazijos mokiniai lankėsi LR Seime, Kauno rotušėje, 

Klaipėdoje, Palangoje įvairių dailės konkursų mokinių laureatų apdovanojimų ir parodų atidarymo 

ceremonijose. 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.  

Visi gimnazijos mokytojų paruošti mokiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių TV 

konkurso „Dainų dainelė“ koncertuose televizijoje Vilniuje. Rengiantis Lietuvos šimtmečio dainų 

šventei, gimnazijos iniciatyva buvo suorganizuotos koncerto „Skambėkite, kanklės“, ansamblių 

vakaro „Tėvyne mūsų“ programų repertuaro regioninės repeticijos, trys gimnazijos kolektyvai 

atstovavo Šiauliams Dainų šventės koncertuose Vilniuje.  

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 
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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. Gimnazijos bendrojo 

ugdymo mokytojai skatina mokinius pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus dalykiniuose konkursuose 

ir olimpiadose. Geriausius rezultatus pasiekę mokiniai buvo deleguoti į miesto ar regiono lygio 

„varžytuves“. Džiaugiamasi mieste pasiektais rezultatais: lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 3 

vieta (III gimnazijos klasė), vokiečių kalbos olimpiadoje 1 vieta (III gimnazijos klasė), dalyvauta 

respublikiniame etape, mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“ 6–8 

klasių mokinių grupėje laimėta 1 vieta. Bendrojo ugdymo mokytojai organizavo du regioninius 

mokyklų renginius: viktoriną „Lietuva – Europos dalis“ ir matematikos-fizikos-informatikos 

viktoriną „Protonautai“, kuriose dalyvavo komandos iš kitų įstaigų.  

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

aktyviai vedamos įvairiose miesto erdvėse. Mokytojai geba plačiai pasinaudoti Šiauliuose turimų 

erdvių ir objektų pasiūla. Pamokos vyko: Šiaulių Aušros muziejuje, Edukacijos centre, Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių geležinkelio 

muziejuje, Šiaulių socialinių paslaugų centre, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro laboratorijoje, Šiaulių miesto turizmo centre, Šiaulių jaunųjų technikų stotyje, 

Šiaulių fotografijos muziejuje, Šiaulių miesto vandenvietėse, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, 

Šiaulių spaustuvėje, Šiaulių botanikos sode ir kt. Daugelis pamokų buvo integruotos, kai vedė du ar 

trys mokytojai.  

Pasitelkus duomenis apie Lietuvos mokinių raštingumą, bendrus pasiekimus, gimnazijos 

mokytojai siekė gerinti mokinių rašymo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Jau tradicija tampa Gimtosios 

kalbos savaitės organizavimas gimnazijoje. Į šios savaitės veiklas įsitraukė ir pradinių klasių 

mokiniai. Mokiniai dalyvavo raštingumo ir dailyraščio konkursuose gimnazijoje ir mieste. 4 klasės 

mokiniai daug naujo sužinojo ir patyrė gerų emocijų dalyvaudami projekte „TOP 100: skaityk, 

atrask, kurk!“ Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Šaltinėlis“.   

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.  

Vienuolika bendrojo ugdymo mokytojų (65 proc.) atnaujino individualius savo dalykų 

kaupiamojo vertinimo aprašus. Bendrojo ugdymo metodinėje grupėje aprobuoti ir kabinetuose 

viešai paskelbti aprašai yra prieinami mokiniams, su jais gali susipažinti mokinių tėvai.  

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. Be to, nemažai mokinių 

dalyvavo išvykose įgyvendinant ugdymo karjerai programą. Aplankytas Vilniaus dailės akademijos 

Telšių fakultetas, LITEXPO vykusi paroda „Studijos 2018“, Klaipėdos universiteto Menų 

akademija, LMTA. Taip pat įvyko susitikimai su buvusiais mokiniais, prof. A. Žigaityte-

Nekrošiene, VšĮ „Muzikos nata“ kūrinių konkurso organizatoriais, Lietuvos kompozitoriais, Šiaulių 

universiteto atstovais. Gimnazija dalyvavo iniciatyvoje „Šok į tėvo klumpes“.  

Aktyviai buvo vykdoma ir mokinių kultūrinė-pažintinė veikla. Klasių bendruomenės 

dalyvavo išvykose, kurių metu aplankyta: Palanga, Klaipėda, Tervetė, Cinevilla, Jelgava, Ryga, 

Joniškis, Kaunas, Panevėžys, Kurtuvėnai, Pakruojis, Naisiai, Jūrmala. Gimnazijos atstovai dalyvavo 

susitikimuose su popiežiumi Vilniuje ir Kaune, Vilniaus M. K. Čiurlionio namuose įvyko 

susitikimas su pianistu R. Zubovu, dailininkai aplankė MO muziejų, daug išvykose koncertavo 
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gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“. Didelio palaikymo sulaukė gimnazijos 

mokinių tarybos inicijuoti ir pravesti renginiai: „Aplink pasaulį per naktį“, Pyragų diena, 

Tolerancijos diena, kalėdinės kūrybinės dirbtuvės, aktyviosios pertraukos. 

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 – atsisakyta dviejų mažesnių 

pastatų, vietoje jų – gautas didesnis pastatas šalia jau turimų patalpų. Šiuo metu ugdymo procesas 

organizuojamas trijuose pastatuose, iš kurių du yra sublokuoti, t. y. randasi greta ir perėjimas tarp jų 

nėra ribotas. Pamažu vyksta dalies patalpų pritaikymas muzikos programos pavienio mokymo(si) 

pamokoms – atliekami garso izoliavimo, plotų pritaikymo ir pan. darbai.   

Kasmet papildoma gimnazijos mokymo priemonių bazė per apžvelgiamą laikotarpį buvo 

gausiai praturtinta. Švietimo informacinių technologijų centras patikėjimo teise naudotis įstaigai 

skyrė 5 nešiojamus kompiuterius „Lenovo Tinkpad“. IKT srityje darbui gerinti papildomai įsigyta: 

stacionarus kompiuteris, šeši projektoriai, penki monitoriai, projektoriaus ekranas Avtek, 

interaktyvus ekranas, mobilių įrenginių įkrovimo dėžės, išorinė garso plokštė Antelope Zen Tour, 

trys spausdintuvai, edukacinis robotas Edbot. Numatomai įrengti įrašų studijai nupirkti mikrofonai, 

garso kolonėlės. Gimnazija įsigijo dizaino ir grafikos programą CorelDraw, įrangą foto studijai, 

magnetinę lentą su penkline, muzikos instrumentus (koncertines kankles (2 vnt.), elektrinį pianiną-

klavinovą Yamaha, maršinį solinį būgną Pearl (2 vnt.), tenorinę birbynę, fleitą, smuiką, strykus (5 

vnt.), stygas gitarai ir violončelei), priemones kūno kultūros pamokoms, gaublį, siuvimo mašiną, 

lyginimo lentą, žiedimo ratą keramikai. 

2018 metais veiklą užbaigė papildomo mokymo (neformalusis vaikų švietimas) skyrius, kuris 

prie gimnazijos veikė beveik tris dešimtmečius.  

Nuo 2018–2019 mokslo metų šalyje įgyvendinamo etatinio mokytojų darbo apmokėjimo 

procesui gimnazijoje buvo pasiruošta sklandžiai. Rugsėjo mėnesį su pedagogais pasirašytos naujos 

darbo sutartys, parengti ir patvirtinti mokytojų pareigybių aprašai.                                                    

Detali informacija apie priemonių įvykdymą ir rezultatus pateikta priede (2018 metų veiklos 

ataskaita).                                                        

 

III SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Gimnazijos 2019 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. 

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

karjerai.  

 

Trumpinimai: VGK – vaiko gerovės komisija, BUS – bendrojo ugdymo skyrius, MUS – meninio 

ugdymo skyrius, NŠPS – neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius, MIP – mokinio individuali 

pažanga, MEGA – klasių valandėlių modelis. 

 
Įgyvendinimo priemonės Uždavinio produktas, kriterijai Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1 TIKSLAS 

SIEKTI KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS IR AUKŠTŲ UGDYMO(SI) REZULTATŲ 
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1.1. UŽDAVINYS. Vykdyti mokinių individualios pažangos ir mokymosi sėkmingumo stebėseną 

Mokinių pasiekimų 

individualaus lygio 

nustatymas, pagalbos 

mokiniui numatymas 

 

Organizuojami bendrojo ugdymo dalykų 

diagnostiniai darbai, bandomieji egzaminai. 

Dalyvaujama nacionaliniame standartizuotų 

testų, patikrinimų vykdyme. Pagal gautus 

rezultatus strateguojamas tolesnis ugdymas, 

siekiant mokinio sėkmės patyrimo. 

Pagal grafiką 

 

BUS 

Meninių dalykų 

apibendrinamųjų 

atsiskaitymų 

organizavimas 

Dalykų mokytojai aptaria, analizuoja, įvertina 

mokinių pasiekimus ir daromą pažangą. Numato 

ir pritaiko individualias programas. 

Pagal grafiką 

 

MUS 

MIP 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. 

Kartą per 

mėnesį 

Klasių vadovai 

Švietimo pagalbos teikimas Pedagogai dalyvauja kiekvieno mokinio 

individualios pažangos aptarime.  

10 proc. gerėja mokinių individuali pažanga. 100 

proc. mokymosi nesėkmių atvejų mokiniui 

teikiamos konsultacijos, švietimo pagalba. 

2 kartus per 

mokslo metus  

NŠPS 

Atvirų durų dienos 

mokinių tėvams 

Aptariama kiekvieno mokinio individuali 

pažanga ir lūkesčiai su tėvais (mokytojas-

mokinys-tėvai). Dalyvauja bent 50 proc. tėvų. 

2019-04-11 

2019-11-21 

BUS 

MUS 

NŠPS 

Lankomumo situacijos 

stebėsena 

Vidutiniškai per mokslo metus 1 mokinys 

praleidžia ne daugiau kaip 85 pamokas, iš jų be 

pateisinamos priežasties ne daugiau kaip 10 

pamokų. 

2019-01 

2019-06 

Socialinis 

pedagogas 

Klasių vadovai 

Socialinės pilietinės 

veiklos aktyvinimas 

Ugdomas mokinių pilietinis suvokimas, 

formuojamos vertybinės nuostatos, gerinami 

asmeniniai, komunikaciniai, socialiniai, darbo ir 

veiklos gebėjimai. Mokiniai šiai veiklai skiria 5– 

10 valandų per mokslo metus. 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių vadovai 

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

1.2.1. Ištirti mokymo diferencijavimo situaciją gimnazijoje, nustatyti mokinių poreikius 

5–7, I–III gimnazijos klasių 

mokinių apklausa dėl 

ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo   

Įvertinami 2018–2019 m. m. ugdymo 

diferencijavimo ir individualizavimo situacijos 

pokyčiai lyginant su praėjusiais mokslo metais, 

numatomos tęstinės veiklų kryptys. 

2019-04 Darbo grupė  

BUS 

MUS 

 

Anketinė apklausa dėl II 

gimnazijos klasės mokinių 

karjeros planavimo   

Ištirti II gimnazijos klasės mokinių poreikiai dėl 

individualaus ugdymo plano (IUP) sudarymo, 

reikalingų IUP formos korekcijų.   

2019-03  Metodinė taryba 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

poreikio apklausa 

Gimnazijos siūlomos neformaliojo vaikų 

švietimo programos atliepia mokinių lūkesčius. 

2019-05 NŠPS  

1.2.2. Efektyvinti mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą  

Aktyviųjų mokymo(si) 

metodų taikymas 

Savaitės (2) eigoje bendrojo ugdymo mokytojai 

(100 proc.) pamokose taiko mokymo metodus, 

skatinančius personalizuotą mokymąsi, lyderystę, 

partnerystę, atsakomybę. 

Per mokslo 

metus 

BUS 

STEAM veiklos Mokiniai ugdomi lanksčiai ir interaktyviai. 

Bendradarbiaujama su Šiaulių miesto 

savivaldybės ir kt. institucijomis.  

Per mokslo 

metus 

BUS 

MUS 

Pamokos už gimnazijos 

sienų 

Mokytojų (60 proc.) vedamos pamokos kitose 

erdvėse (muziejai, dailės galerijos, koncertų 

salės, lauko aplinka ir pan.) ugdo mokiniams 

aktualias kompetencijas, plečia akiratį.  

Per mokslo 

metus 

BUS 

MUS 

Plenerų organizavimas Gimnazistai dalyvauja pleneruose: Šiaulių 

universiteto Botanikos sode, Chaimo Frenkelio 

viloje, Pakruojo dvare, Talkšos ežero apylinkėse.  

Surengta plenerų darbų ekspozicija. 

2019-06-10/14 

 

 

2019-09 

MUS Dailės 

metodinė grupė 
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Mokymo turinio 

integravimas 

Per metus bendrojo ugdymo mokytojai (100 

proc.) praveda po 2 integruotas pamokas 

(pamokoje dirba 2 mokytojai). Mažinamas 

mokymosi krūvis, skatinamas mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Per mokslo 

metus 

BUS 

Mokinių konferencija 

„Įdomu mokytis užsienio 

kalbų“ 

Ugdoma gimnazijos mokinių kalbinė 

kompetencija, viešo kalbėjimo įgūdžiai, 

lyderystė. 

2019-04 BUS 

Gimtosios kalbos savaitė Ugdomos mokinių kalbinės kompetencijos, 

raštingumas, pilietiškumas. Į veiklas įsitraukia 

visų klasių mokiniai (90 proc.). 

2019-03-04 / 

2019-03-08 

BUS  

 

Solfedžio konkursas Konkurse dalyvauja 5–8 klasių mokiniai (90 

proc.). Skatinamas domėjimasis dalyku, noras 

pasitikrinti žinias.  

2019-11 MUS  

Muzikinio teorinio 

paruošimo 

metodinė grupė 

Bendrojo ugdymo 

dalykinių konkursų, 

olimpiadų organizavimas 

gimnazijoje 

Identifikuojami gabiausi mokiniai ir teikiama 

kryptinga pedagoginė pagalba. 

Per mokslo 

metus  

BUS  

 

Vertinimo, įsivertinimo 

strategijų taikymas 

pamokoje 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai mokinių 

mokslo metų ugdymo įsivertinimo ataskaitas 

(ĮQES online Lietuva platforma, grįžtamojo ryšio 

metodai ir instrumentai) panaudoja savo veiklos 

įsivertinimui matuoti. 

2019-06 BUS 

 

„eTwinning“ projektinės 

veiklos 

Projektų veiklose dalyvauja mokiniai (100 proc.). 

Plėtojamos kūrybingumo ir komunikavimo 

kompetencijos.  

2019 m. Projektų vadovai 

Mokinių dailės darbų 

archyvavimas   

Kaupiami geriausi darbai patalpinti gimnazijos 

tinklapyje viešai prieinami. 

2019 m. MUS Dailės 

metodinė grupė 

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

Kūrybinės dirbtuvės Veiklose grupėmis puoselėjamas kūrybiškumas, 

iniciatyvumas, tiesioginis bendravimas.     

2019-10 

2019-11 

Darbo grupės 

Mokinių taryba 

Seminaras mokinių tėvams 

„Gyvai“ 

Trijų dienų mokymuose dalyvauja 6 klasės 

mokinių tėvai. Užsiėmimų temos: „Geriau 

supraskime paauglius“, „Auginti paauglį – 

reiškia augti kartu“, „Taisyklės šeimoje ir geri 

tėvų-vaikų santykiai“ aktualios sprendžiant 

paauglystės problemas, geriau suprantant ir 

pažįstant savo vaikus. 

2019-03 / 

2019-04 

Psichologas 

Mokinių forumai Įvykdyti forumai (2) padeda išsiaiškinti mokinių 

pozicijas konkrečiais klausimais, numatyti 

kryptis įgyvendinant jų pateiktus pasiūlymus. 

Sutelkia mokinius komandiniam darbui.  

2019-06 

2019-10 

NŠPS 

Renginiai, skirti gimnazijos 

80-mečiui paminėti  

Įvykdytos priemonės (100 proc.): 

Metodinių grupių organizuoti mokinių koncertai 

(8). 

2019-02 / 

2019-06 

MUS 

Gimnazijos organizuoti renginiai (3) 2019-09 / 

2019-10 

Darbo grupė 

Leidinio, skirto gimnazijos 

80-mečiui, leidyba, 

pristatymas 

Išleistas leidinys apie gimnazijos veiklą per 

pastaruosius du dešimtmečius.   

2019-08 Direktorius 

Darbo grupė 

Kalendoriaus leidyba Išleistas kalendorius gimnazijos 80-mečio 

jubiliejui paminėti. 

2019-10 Darbo grupė 

Gimnazijos muziejaus 

steigimo darbai 

Muziejaus eksponatams skirtoje patalpoje 

atrenkama archyvinė medžiaga. Sudaromas 

ekspozicijų planas.  

2019-08 Darbo grupė 

1.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką 

Mokinių socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymo priemonių plano 

įgyvendinimas 

Įgyvendintos suplanuotos priemonės (100 proc.), 

skirtos visų klasių mokinių socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymui. Mokiniai įgyja žinių, 

pagilina jau turimas kompetencijas šiose srityse: 

Kartą per 

mėnesį 

(MEGA) 

NŠPS  

Klasių vadovai 
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emocijų suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų 

išsikėlimas ir pasiekimas, globa ir rūpinimasis 

kitais, pozityvių santykių kūrimas ir palaikymas, 

atsakingas sprendimų priėmimas, tinkamas 

tarpasmeninių santykių situacijų valdymas. 

Prevencinė programa 

„Antras žingsnis“  

Programos veiklas tęsia pradinių klasių mokiniai. 

Klasėse gerėja emocinė aplinka, bendras 

mikroklimatas. 

Pagal grafiką BUS  

Pradinio ugdymo 

grupė  

LIONS QUEST programos 

„Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimas 

Programoje dalyvauja 5–8 klasių mokiniai. 

Ugdomos socialinės emocinės kompetencijos, 

vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių 

prevencija, užtikrinamas tinkamas paauglių 

charakterio formavimasis. 

2019 m. NŠPS  

Prevencinės programos 

„Gyvai“ įgyvendinimas 

6 klasės mokiniai (ne mažiau 95 proc.) dalyvauja 

prevenciniuose užsiėmimuose (14 pamokų), 

kuriuose formuojami sveiko gyvenimo be 

tabako, alkoholio ir narkotikų įgūdžiai. 

Pagal grafiką Psichologas 

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. 

2019-05 

 

 

 

NŠPS  

VGK darbas Aktyvi ir nuolat veikianti VGK gimnazijoje 

organizuoja, koordinuoja prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlieka kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Pagal grafiką VGK nariai 

Projektas „Sveikatiada“  Atsirinktos ir įvykdytos idėjų paketo 

„Sveikatiados maisto detektyvai“ veiklos padeda 

puoselėti pradinių klasių mokinių sveikatai 

palankios mitybos įgūdžius.     

Pagal planą BUS  

Pradinio ugdymo 

grupė 

Mokinių aplinkos 

vertinimo tyrimas 

Gerėja akademinės, socialinės ir emocinės 

aplinkų rodiklių (ne mažiau 30 proc.) vertinimas. 

Gauti duomenys panaudojami probleminių sričių 

atpažinimui ir tobulinimui. 

Kartą per 

pusmetį 

NŠPS 

Gimnazijos aplinkos 

triukšmo įvertinimas 

Ugdoma mokinių elgesio pertraukų metu kultūra. 

Triukšmingumas pertraukų metu mažėja bent 5 

proc. 

2019-05 NŠPS  
 

Patyčių situacijos 

vertinimas ir stebėsena 

Atlikus apklausą 85 proc. visų apklaustųjų teigia, 

kad gimnazijoje patyčių nepatiria. Pastebėjus 

nepalankius patyčių situacijos pokyčius, taikoma 

savalaikė prevencija. 

2019-03 NŠPS  

Būsimųjų pirmokų 

stovykla 

Būsimieji pirmokai (90 proc.) dalyvauja 

stovyklos veiklose, vyksta susipažinimas 

tarpusavyje, su mokytoju ir gimnazija. Lengvėja 

adaptacijos procesas. 

2019-06 BUS 

MUS 

1.5. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi 

Darbo su interaktyviomis 

priemonėmis mokymai 

Mokytojai patobulina darbo su interaktyvia lenta 

(SMART ekranas), grindimis, edukaciniu robotu 

įgūdžius, priemones aktyviai naudoja ugdymo 

procese, mokinių užimtumui laisvalaikiu. 

2019-01 / 

2019-06 

Projekto vadovas 

Kūrybinės laboratorijos 

mokytojams 

Pasidalijama patirtimi apie ugdymo(si) procese 

naudojamas virtualias aplinkas. Mokytojų 

skaičius, tikslingai pamokoje naudojančių IT, 

padidėja 50 proc.    

2019-06 BUS 

Programos Erasmus+ KA1 

projektas „Inovatyvi 

europietiška patirtis 

mokymo(si) kokybei 

gerinti“ 

Įvykdyti mobilumai (2). Mobilumų dalyviai 

dalinasi patirtimi su kolegomis, įgytą patirtį 

panaudoja darbe. 

2019-01 / 

2019-08 

Projekto vadovas 

Mokytojų 

komandos 

Iniciatyvių mokytojų klubo 

veikla 

Mokytojai dalijasi asmeninio profesinio 

tobulėjimo patirtimi. Veikloje dalyvauja apie 30 

mokytojų. 

Pagal planą Koordinatoriai 
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Bendrojo ugdymo 

mokytojų patirties sklaida 

„Kolega kolegai“ 

Bendrojo ugdymo mokytojai dalyvauja kolegų 

vedamose pamokose (ne mažiau 4). Skatinamas 

bendradarbiavimas, pasidalinimas gerąja 

patirtimi.  

Per mokslo 

metus 

BUS 

 

LIONS QUEST programos 

„Paauglystės kryžkelės“ 

mokymai 

Gimnazijos mokytojai (25) įgis kompetencijas, 

padedančias sukurti saugią aplinką paaugliams ir 

ugdyti gyvenimo įgūdžius.  

2019-04 NŠPS 

BUS 

 

Tinkamas Kultūros paso 

paslaugų lėšų 

panaudojimas 

Mokymai padeda tinkamai panaudoti gautas 

lėšas bei ugdyti mokinių kultūrinius-pažintinius 

įpročius. 

2019-02 NŠPS 

Meninio ugdymo mokytojų 

patirties sklaida 

Meninio ugdymo mokytojai veda atviras 

pamokas, skaito pranešimus.  

2019 m. MUS  

Seminarų, meistriškumo 

kursų organizavimas 

Gimnazijos metodinės grupės organizuoja 

kvalifikacijos tobulinimo renginius (5) regiono 

mokytojams. 

2019 m. MUS 

1.6. UŽDAVINYS. Gerinti edukacinę aplinką gimnazijoje 

Gimnazijos infrastruktūros, 

skirtos mokinių ugdymui, 

modernizavimo projekto 

lėšų įsisavinimas 

Įsigyti nauji muzikos instrumentai, šiuolaikinė 

interaktyvi įranga, sukurta mokinių poreikius 

atitinkanti interaktyvi poilsio erdvė. 

2019 m. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Garso studijos įrengimo 

paruošiamieji darbai 

Skirtos patalpos tinkamai pritaikomos, įsigyjama 

dalis įrangos.   

2019 m. IT specialistas  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Pastato P. Višinskio g. 19 

erdvių atnaujinimas 

Įrengta rūbinė pradinių klasių mokiniams. Atlikti 

estetiniai (kosmetiniai) remonto darbai, paruoštos 

aplinkos informacinėms iškaboms bei dailės 

darbų ekspozicijoms. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Atlikti garso izoliavimo darbai kabinetuose (3).  2019 m. 

Baldų atnaujinimas poilsio erdvėse. 2019 m. 

Paruošti ugdymui grupinėse pamokose pritaikyti 

kabinetai atitinka higienos normas. 

2019-08 

Lauko ugdomosios 

aplinkos tvarkymas  

Atlikti žemės ir kt. aplinkos tvarkymo darbai 

užtikrina bendruomenės narių saugumą, pagerina 

estetinį vaizdą.  

2019-08 

Maitinimo paslaugų 

teikimas 

Paruošta erdvė gimnazijos patalpose tinkanti 

maitinimo paslaugoms teikti patenkina 

bendruomenės narių poreikius.   

2019 m. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

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

Bendrojo ugdymo pamokų 

stebėjimas 

Stebėtos pradinio ir bendrojo ugdymo mokytojų 

pamokos. Mokytojams teikiamas grįžtamasis 

ryšys.  

Per mokslo 

metus 

BUS 

Mokinių koncertų, parodų 

ekspozicijų lankymas 

Stebėta ir aplankyta 90 proc. gimnazijoje 

organizuojamų MUS renginių. Renginių kokybė 

aptarta su organizatoriais. 

2019 m. MUS 

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 MUS  

 

I gimnazijos klasės 

muzikologijos dalykų 

pamokų stebėjimas 

Aplankytose muzikologijos dalykų pamokose 

stebimas pogrupių sudarymo pagal mokinių 

gebėjimus atitikimas, mokinių adaptacija. Esant 

poreikiui, koreguojami pogrupių sąrašai. 

2019-09 / 

2019-10  

MUS 

1 klasės mokinių solfedžio 

pamokų stebėjimas 

Periodiškai aplankant pamokas stebimas ir 

analizuojamas vaikų, kuriems teikiama 

individuali pagalba, mokymosi sėkmingumas.  

Per mokslo 

metus 

MUS 

Pedagogų metodinės 

veiklos įsivertinimas   

Pedagogai (100 proc.) pasibaigus pusmečiui 

įsivertina savo veiklos rezultatus, juos aptaria 

metodinėse grupėse, numato tobulintinas sritis. 

2019-01 

2019-06 

BUS 

MUS 

NŠPS 

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  
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Kūrybinės dirbtuvės 

būsimiems 1 klasės 

mokiniams 

Pristatoma gimnazija, muzikos instrumentai, 

vaikai dalyvauja kūrybinėse dailės ir muzikos 

veiklose. Tėveliai susipažįsta su klasės mokytoja.  

2019-01 /  

2019-02 

Darbo grupė  

MUS 

 

Atvirų durų dienos 

gimnazijoje  

85 proc. renginiuose dalyvavusių mokinių 

(vaikų) renkasi mokytis gimnazijoje ir dalyvauja 

stojamuosiuose egzaminuose.  

2019-04-24 

2019-09-19 

Darbo grupės 

Gimnazijos viešinimas  Informacija apie būsimus ir praėjusius renginius 

skelbiama socialiniuose tinkluose, spaudoje, 

gimnazijos tinklapyje.  

2019 m.  MUS 

BUS 

NŠPS 

Projektas „Sugrįžimai“ 

darželinukams 

Suorganizuoti pradinių klasių mokinių koncertai-

pristatymai jų buvusiuose darželiuose. Pristatomi 

muzikos instrumentai, pasidalinama mokymosi 

patirtimi.   

2019-09 / 

2019-11 

Projekto vadovas 

MUS  

Edukacinis projektas „Kas 

ten teka per dvarelį?“  

Šalies mokiniams surengtuose renginiuose (4) 

pristatyta gimnazija. 

2019 m. Projekto vadovas 

MUS 

Renginys, skirtas 

Tarptautinei jaunimo 

solidarumo dienai paminėti 

Tarpmokykliniame renginyje mokiniai pristato 

gimnaziją, dalinasi patirtimi, siekiant pritraukti 

gabius menui mokinius. 

2019-04 Socialinis 

pedagogas 

Mokinių koncertinė veikla Gimnazija reprezentuojama kitose ugdymo 

įstaigose, vykdoma gimnazijos veiklų sklaida. 

2019 m. Darbo grupės 

MUS 

2.2. UŽDAVINYS. Organizuoti ir vykdyti renginius mokinių ugdymui karjerai 

Dalyvavimas parodoje 

„Studijos 2019“ 

III ir IV gimnazijos klasių mokiniai (19) 

dalyvauja tarptautinėje mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ 

(Vilnius), įgyja žinių apie studijas. 

2019-02-08 Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Bendradarbiavimas su 

meno krypties studijas 

teikiančiomis aukštosiomis 

mokyklomis 

Gimnazistams pristatomos aukštosios mokyklos, 

jų vykdomos studijų programos ir mokymosi 

sąlygos. 

2019 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Susitikimas su buvusiais 

mokiniais 

Susitikimo-diskusijų metu mokiniams 

pristatomos konkrečios studijų programos, 

pateikiama aktuali informacija. 

2019-05 Darbo grupė 

Susitikimai su meno 

kūrėjais 

Gimnazijoje organizuoti renginiai (3) su meno 

pasaulio atstovais.  

2019 m. Darbo grupė 

MUS 

Abiturientų koncertas ir 

parodos pristatymas 

IV gimnazijos klasės mokiniai (90 proc.) 

demonstruoja tėvams meninius pasiekimus. 

2019-04-18 Klasės vadovas 

Diena tėvų darbovietėse Tėvai priima mokinius savo darbovietėse, 

pristato savo profesijas darbo aplinkoje. 

Mokiniai susipažįsta su profesijomis. 

2019-05-02 Klasių vadovai 

Edukacinė išvyka į 

Panevėžį 

Mokiniai (19) aplanko Panevėžio keramikos 

muziejų ir meninio stiklo pūtimo dirbtuves, 

dalyvauja edukacijose su Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijos mokiniais. 

2019-06 Dailės metodinė 

grupė  

MUS 

Mokinių dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose  

Ne mažiau kaip 90 proc. gimnazijos mokinių 

viešai pristato savo gebėjimus, kūrybą, 

demonstruoja kompetencijas. 

2019 m. MUS 

BUS 

NŠPS 

2.3. UŽDAVINYS. Didinti pedagogų indėlį pritraukiant gabius menui mokinius 

Šiaulių regiono ugdymo 

įstaigų mokiniams skirtų 

konkursų organizavimas 

XIV nacionalinio Jono Švedo konkurso II turas 2019-02-18 Darbo  grupės 

Lietuvos nacionalinio akordeonistų konkurso 

„Vilnius 2019“ II turas.   

2019-02-26 

Šiaulių regiono meno ir muzikos mokyklų 

solfedžio konkursas. 

2019-03-02 

Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo 

konkursas „Tau, mama“. 

2019-05-02 

Šiaulių miesto mokyklų mokinių vokiškos dainos 

konkursas. 

2019-04-11 

 

Respublikinių renginių 

organizavimas 

V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas 

„Saulėtos gaidos“. 

2019-04-12 Darbo grupės 

III respublikinis bendrojo fortepijono festivalis 

„Aš ir fortepijonas“. 

2019-04-30 

Respublikinė priešmokyklinio ugdymo ir 2019-11-19 
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pradinių klasių mokinių konferencija 

„Smulkiosios tautosakos skrynią pravėrus...“ 

Tarptautinių renginių 

organizavimas 

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Tau, 

mama“. 

2019-04 / 

2019-06 

Darbo  grupės 

VI tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies 

instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-

festivalis. 

2019-05-17/19 

Tarptautinis piešinių konkursas „Matau muziką“. 2019-06 / 

2019-09 

Meninės akcijos Šiaulių 

Chaimo Frenkelio viloje  

Gimnazistai dalyvauja meninėse akcijose (4) su 

kitais Šiaulių regiono mokiniais. Vykdoma 

gimnazijos sklaida.  

Per mokslo 

metus 

MUS  

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 0,5 proc., lyginant 

su praėjusiais metais.   

2019 m. Metodinė taryba 

Perspektyvinės atestacijos 

programos vykdymas 

Mokytojams (4) suteiktos aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos.  

2019-12 Atestacijos 

komisija 

Kuratorius 

Mokytojų darbo rezultatų 

aptarimas 

Mokytojų pusmečio (2) darbo rezultatai 

aptariami metodinėse grupėse, analizuojami 

skyriuose, apibendrinami vadovų pasitarimuose. 

Duomenys panaudojami planuojant veiklas. 

2019-01  

2019-06 

Direktorius  

Skyrių vedėjai 

Abiturientų karjeros 

pasirinkimų analizė 

Pagal surinktus duomenis meno krypties studijas 

pasirinkusių abiturientų skaičius padidėja 1 

procentais, lyginant su praėjusiais metais.  

2019-08 Klasių vadovai 

Gimnazijoje besimokančių 

mokinių gyvenamosios 

vietos suvestinė 

Mokinių, atvykusių mokytis iš kitų savivaldybių, 

skaičius padidėja 1 proc.    

2019-08 Sekretorius 

 

PRITARTA 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos  

taryboje 2018 m. gruodžio 19 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. GT-3 

 


