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Įgyvendinimo priemonės

Įvykdymo
Rezultatas, kriterijai
laikas
1 TIKSLAS
Užtikrinti lankstų, partneryste paremtą ugdymą(si), įveiklinant įsigytas šiuolaikines edukacines priemones
1.1. UŽDAVINYS. Įtraukiančiais mokymo metodais nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, siekti sistemingo rezultatų augimo patiriant mokymosi sėkmę
Ugdymo turinio integracija į projektinę ir kitą mokinius įtraukiančią veiklą
Projektas „Gimtosios
Projekto veiklose dalyvauja visi gimnazijos
2021-03-08 /
Projekto metu įgyvendintos veiklos:
kalbos renginiai“
mokiniai. Ugdomas dalyvių (100 proc.)
2021-03-12
- perskaitytų knygų loterija;
pilietiškumas, pagarba gimtajai kalbai,
- paskaitos mokiniams „Samprotaujamojo rašinio kūrimas“, „Kalbos
kūrybingumas, puoselėjama meninių-literatūrinių
taisyklingumas ‒ mano vizitinė kortelė“ (lektorė Lietuvos verslo kolegijos doc. R.
gebėjimų saviraiška.
Tamoševičienė);
- dailyraščio konkursas „Rašom 2021“;
- diktantas „Rašom be klaidų“;
- protų mūšis;
- karikatūrų kūrimas „Ar darau kaip sakau“;
- Lietuvos himno iliustravimo konkursas „Piešiame Lietuvos himną“;
- elektroninės knygos „Mano mėgstamiausias gyvūnas“ kūrimas.
Projektas „Sveikatiada“
Įgyvendintos idėjų paketo veiklos „Sveikatiados
2021-01-21
1‒4 klasių mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo konkurse „Pusryčiai madinga!“:
olimpinės žaidynės“, „Pusryčiai madinga“,
https://www.facebook.com/watch/?v=2530505737074137
„Užkandžių fiesta“ ugdo pradinių klasių mokinių
Kitos veiklos nebuvo vykdomos.
sveikos gyvensenos svarbos supratimą, puoselėja
sveikatai palankius įgūdžius.
Šiuolaikinių menų
II gimnazijos klasės mokiniai (100 proc.)
2021-05-25
II gimn. kl. mokiniai (100 proc.) kartu su programos rengėjomis mokyt. V.
projektas „Muzikos
patobulina dalykines kompetencijas,
2021-05-28
Lesauskiene ir A. Juškaite vykdė projektą „Muzikos labirintai“.
labirintai“
įgyvendintas projekto idėjas pristato gimnazijos
2021-09-02 /
IIa gimn. kl. (100 proc.) kartu su programos rengėjomis mokyt. V. Lesauskiene ir
bendruomenei.
2021-09-03
A. Juškaite vykdė projektą „MIX“.
eTwinning projektai
Gimnazijos mokiniai (10 proc.) dalyvauja
2021 m.
Gimnazija vykdė tris eTwinning projektus, kuriems suteikti Nacionaliniai kokybės
projektinėje veikloje, ugdosi bendravimo,
ženkleliai. Informacija paskelbta Europos tinklapyje: www.etwinning.net
kalbinę, tarpkultūrinę kompetencijas.
Projekto „Remake project of famous paitings“ dalyviai Ib ir II gimn. kl. dailės
programos mokiniai, vadovė J. Šaltė.
Projekte „Dreamer kids“ dalyvavo visi 3 kl. mokiniai ir mokyt. J. Butenienė,
vadovė J. Šaltė.
produktas, kriterijai

Dalykinių konkursų,
olimpiadų organizavimas
gimnazijoje

Bendrojo ir meninio ugdymo dalykų mokytojai
(80 proc.) organizuoja respublikinių konkursų,
olimpiadų mokyklinius etapus, kitus renginius.
Identifikuojami gabiausieji mokiniai. Geriausius
rezultatus pasiekę dalyviai skatinami
apdovanojimais, dalyvauja kituose etapuose.

Pagal planą

Mokinių dalyvavimas
platesnio masto
konkursuose

Mokinių, dalyvaujančių respublikiniuose,
tarptautiniuose konkursuose, dalis (25 proc.)
pelno aukščiausius apdovanojimus (laureatas,
1 vieta, pagrindinis prizas).
Mokiniai (100 proc.) IT pamokų metu įvaldę
programavimo pradžiamokslį geba kūrybiškai
kurti ir valdyti įdomias programėles.

2021 m.

Į dailės raiškos programos turinį integruoto
projekto konkurse dalyvavusių ir laimėjusių
mokinių kūrybiniai darbai panaudojami
kalendoriaus apipavidalinimui. Puoselėjamos
mokinių vertybinės nuostatos.
Skatinamas domėjimas literatūra, populiarinamas
skaitymas balsu. Pradinių klasių mokiniai (50
proc.) skaito gimnazijos bibliotekos fonduose
sukauptas Šiaurės šalių rašytojų knygas.
Išleisti 9 numeriai. Ugdomi leidybinės grupės
narių skaitmeninio raštingumo, kalbos kultūros,
kūrybiniai, bendradarbiavimo gebėjimai.

2021-10 /
2021-11

Mikrokompiuterių
„Micro:bit“ įveiklinimas

2022 metų kalendoriaus
leidyba

Šiaurės šalių literatūros
savaitė

Gimnazijos laikraščio
„Sondeckiukai“ leidyba

2021 m.

2021-11-17 /
2021-11-19

Kas mėnesį
per mokslo
metus

Projekte „A. T. A. (art, technology, animal) is Love“ dalyvavo 1, 2, 4 kl. dailės
programos mokiniai, vadovės J. Budrienė, L. Narušienė. Šis projektas buvo
pripažintas geriausiu Lietuvos eTwinning projektu. Jo apdovanojimas ‒
praktiniai klimato kaitos užsiėmimai, kuriuos vedė VšĮ „Pasaulio piliečių
akademija“ mokymų vadovas, buvo skirtas gimnazijos mokiniams. Mokymuose
dalyvavo 7 kl. mokiniai.
Gimnazijai suteiktas įvertinimas: eTwinning mokykla 2021‒2022.
Gimnazijoje buvo organizuotos bendrojo ugdymo dalykų olimpiados (pirmasis
etapas), kurių dalyviai skirstomi pagal klases: 1–4, 5–6, 7–8 klasės, I–II ir III–IV
gimnazijos klasės. Geriausius rezultatus parodę mokiniai buvo paskatinti
direktoriaus padėkomis ir gimnazijai atstovavo kitame etape, kurį organizavo
Šiaulių miesto ir rajono dalykinių olimpiadų vykdytojai.
Mokiniai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose (konkursuose, olimpiadose):
Olympis, Kings, Kalbų kengūra, Kengūra, Matematikos ekspertas, Pangea, Tavo
žvilgsnis, Bebras, Kritinio mąstymo ir problemų sprendimas ir kt. Dėl nuotolinio
mokymo būdo kai kuriuose konkursuose dalyvavo mažiau mokinių.
Pirmąjį metų pusmetį atrankos į muzikos konkursus dėl karantino nebuvo
organizuotos. Mokytojai su mokiniais savarankiškai darė įrašus, nes dauguma
konkursų vyko nuotoliniu būdu. Dailės kūrybinius darbus konkursams mokytojai
taip pat atrinko savarankiškai.
Laimėjimai tarptautiniuose konkursuose: Grand prix ‒ 13, 1 vietų ‒ 30, laureatų ‒
1 (50,57 proc. nuo visų laimėjimų (87)).
Laimėjimai respublikiniuose konkursuose: Grand prix ‒ 4, 1 vietų ‒ 22, laureatų ‒
15 (47,12 proc. nuo visų laimėjimų (87)).
Dėl nuotolinio darbo 5 ir 6 kl. mokiniai pradėjo mokytis programuoti su micro:bit
kompiuteriais nuo rugsėjo mėnesio. Aktyviau kompiuterius įveiklino neformaliojo
vaikų švietimo programos „Robotika“ dalyviai. Šią veiklą planuojama tęsti 2022
metais.
Kalendoriaus leidybai buvo surengtas visų gimnazijos pradinių klasių mokinių
piešinių konkursas „Saldainių šalis“. 2021-12-08 įvyko laureatų apdovanojimo
šventė ir parodos atidarymas. Konkurso partneris ir rėmėjas ‒ UAB „Rūta“.
Kalendorius išleistas 7-ąjį kartą. Šiemet jo maketavimo darbus atliko III gimn. kl.
mokinė B. Sturys ir mokytoja J. Budrienė.
Knygų skaityme bibliotekoje dalyvavo 1‒5 klasių mokiniai (80 proc.). Mokiniai
skaitė K. Erlandsson romanus „Perlų ieškotoja“ ir „Naktinis ekspresas“:
https://www.sondeckis.lt/siaures-saliu-literaturos-savaite-2
Gimnazijos tinklapyje www.sondeckis.lt paskelbti 7 laikraščio „Sondeckiukai“
numeriai, kuriuose publikuota informacija apie įvykusius renginius, patalpinti
mokinių dailės, literatūros ir kiti darbai.

Netradicinės pamokos

Biologijos, chemijos pamokos vedamos verslo
įmonėse, Šiaulių botanikos sode. Pritaikant
įgytas žinias praktiškai skatinamas mokinių
domėjimasis gamtos mokslais,
bendradarbiavimas su partneriais.

2021-05

Edukacinės veiklos dailės galerijose, muziejuose.

2021 m.

Dailės plenerai.
Edukacijos-susitikimai su alumnais, verslo,
meno, kultūros sričių atstovais.

Integruotos pamokos

Dalyvavimas Šiaulių
miesto savivaldybės
remiamose programose

Renginys „Aplink Talkšą“

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai pamokas vedė miesto erdvėse, parkuose, prie
ežero, Botanikos sode, Žaliūkų malūne, Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Fotografijos muziejuje, gyvūnų
globos namuose, jaunųjų technikų centre, Šiaulių profesinio rengimo centre. Šių
pamokų-edukacijų metu mokiniai pritaikė įvairių dalykų pamokose įgytas žinias
bei įgūdžius. Nemažai pamokų buvo pravesta išnaudojant virtualias muziejų,
parodų edukacines erdves.
Dailės pamokos vyko Šiaulių dailės galerijoje (19), Šiaulių „Aušros“ muziejuje
(3).
Birželio mėnesį buvo organizuotas dailės pleneras I‒III gimn. kl. mokiniams.
Balandžio 29 d. 8 kl. mokiniai muzikos istorijos pamokoje virtualiai susitiko su
kultūros veikėjais R. Volodka ir R. Jakučiu.
Lapkričio 25 d. Ia ir Ib gimn. kl. mokiniai muzikos istorijos pamokoje virtualiai
bendravo su muzikantu R. Ruokiu.
Lapkričio 24 d. gimnazijoje edukaciją ir meistriškumo pamokas pianistams vedė
R. Zubovas.
Įgyvendinant projekto „Born to Creat“ veiklas, 5 kl. mokiniai spalio‒gruodžio
mėnesiais Šiaulių dailės galerijoje dalyvavo užsiėmimų cikle su dailininke,
grafike Ž. Spūdyte-Žvėrūna.
Lapkričio 23 d. 8 kl. mokiniai susitiko su buvusia gimnazijos mokine I. Lukyte.
Viso pravesta 20 pamokų. Skirtingų dalykų mokytojai pamokas vedė poroje.
Integruotos pamokos skatina mokytojus ir mokinius bendradarbiauti, į mokymą
žiūrėti integraliai. Mokiniai, atsakydami į atliktos apklausos teiginius, šias
pamokas vertina kaip įdomias, įtraukiančias, skatinančias motyvaciją mokytis.
https://www.sondeckis.lt/koordinacine-grupe

Ugdymo karjerai skirtos pamokos-edukacijos.
Bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.)
2021-10 /
dirbdami poroje praveda po 2 integruotas
2021-12
pamokas. Bendroje veikloje dalyvauja meninio
ugdymo mokytojai (3). Mažinamas mokymosi
krūvis, skatinamas mokytojų bendradarbiavimas,
ugdomas mokinių integralus, visuminis pasaulio
suvokimas.
STEAM veiklų plėtojimas
Programų veiklose dalyvauja tikslinės grupės
Šiaulių miesto administracijos finansuojamose 10 akademinių valandų trukmės
programose dalyvavo ir tobulino gamtamokslinio ugdymo kompetencijas:
Pagal planą
(100 proc.). Plėtojamas mokinių patyriminis
8 kl. mokiniai (30), programa „STEAM Didždvario gimnazijoje“;
mokymasis. Panaudojamos įsigytos priemonės.
3 kl. mokiniai (22), programa „STEAM JUNIOR Didždvario gimnazijoje“.
Ugdymo turinys siejamas su visuomenės
https://www.sondeckis.lt/?s=steam
gyvenimu ir aplinka.
Ankstyvojo profesinio orientavimo programos OPA 2 valandų trukmės veiklose
dalyvavo:
1 kl. mokiniai (18), veikla „Kalėdinės kojinės siuvimas ir dekoravimas“;
2 kl. mokiniai (20), veikla „Siūtinis suvenyras „Kalėdinis stebuklas““.
https://www.sondeckis.lt/sventines-pirmoku-edukacijos
https://www.sondeckis.lt/?s=si%C5%ABtinis
Kartu su gimnazijos mokiniais renginyje
Neįvyko
Nevykdyta dėl ekstremalios situacijos šalyje.
dalyvauja kitų Šiaulių miesto švietimo įstaigų

Projektas „Menininkai kaip
mokslininkai“
Neformaliojo vaikų
švietimo programų
įgyvendinimas

KITA

Iniciatyvių mokytojų klubo
veikla

mokinių komandos. Ugdoma mokinių
gamtamokslinė kompetencija, skatinamas
ugdymo įstaigų bendradarbiavimas.
I gimnazijos klasės mokiniai dalyvaudami
projekte ugdosi gamtamokslinę kompetenciją,
meno šakų sintezės sampratą.
Neformaliojo vaikų švietimo programų (5)
užsiėmimuose sudarytos sąlygos mokiniams
ugdyti(s) STEAM kompetencijas.

2021-09 /
2021-12

Projekto veiklas planuojama tęsti 2022 metais.

Gimnazijos mokiniai STEAM kompetencijas ugdėsi šiose neformaliojo vaikų
švietimo programose:
- Tyrinėjame, atrandame, sužinome, skirta 4 kl. mokiniams;
- Robotika, skirta 5–8 kl. mokiniams;
- Tyrinėk, atrask žemynus, skirta 7 kl. mokiniams;
- Jaunieji tyrėjai, skirta 5–6 kl. mokiniams.
STEAM veiklų ir dalykų integracijai plėtotis padėjo Kultūros paso paslaugos.
Viso pravestos 37 nuotolinės edukacijos, kuriose mokiniai: susipažino su
tradicinių švenčių papročiais, savo krašto istorija; gilino žinias gamtamokslinėse
bei ekonomikos srityse; aiškinosi, kaip šios sritys siejasi su menu. Jie taip pat
domėjosi ateities technologijomis; mokėsi, kaip nepasiklysti informacijos sraute;
mokėsi viešojo kalbėjimo specifikos; lavino savo vaizduotę bei kūrybiškumą,
pasitelkiant robotikos technologijas, kuriant plakatus; aiškinosi, kokios yra sąsajos
tarp matematikos ir literatūros kūrinių; domėjosi, kaip nebijoti išeiti iš komforto
zonos bei kelti savivertę.
5 kl. mokiniai dalyvavo renginiuose: Kitoje Žemės pusėje: kultūra ir gamta;
Prakalbink robotą; Kelionė po Lietuvą.
6 kl. mokiniai dalyvavo renginiuose: Kodėl Mėmelio mokiniams būtų patikęs
nuotolinis mokymasis; Informacijos vandenynas: išmok plaukti ir nepaskęsti.
Kitų klasių užsiėmimai: Įtaigus kalbėjimas: nuo Sokrato iki Aristotelio; Dantės
„Pragaro“ matematinė analizė; Nuo mainų iki euro; Plakatas – reklama ar menas;
Jei galėjau aš – gali ir Tu ir kt.
Dvi gimnazijos komandos dalyvavo jaunimo verslumą ir kūrybingumą skatinimo
festivalyje „Smart Šiauliai Makeathon“, kuriame viena komanda užėmė 2 vietą.
Renginį organizavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Šiaulių
techninės kūrybos centru.
https://www.sondeckis.lt/?s=M%C4%97melio;
https://www.sondeckis.lt/?s=pragaro
1.2. UŽDAVINYS. Skatinti kryptingą, nuoseklų bendruomenės asmeninį ir profesinį tobulėjimą
Kolegialus dalijimasis patirtimi
Surengti 5 susitikimai. Mokytojų, besidalijančių
Pagal planą
Iniciatyvių mokytojų klubo nariai dalyvavo 5 susitikimuose. Gerąja darbo
tarpusavyje gerąja darbo patirtimi, žiniomis,
patirtimi, žiniomis, įgytomis savišvietos, seminarų, mokymų metu, dalijosi 9
įgytomis savišvietos, seminarų, mokymų metu,
mokytojai (13 proc.), gimnazijos bibliotekininkė ir psichologė.
dalis (15 proc.).
2021-01 /
2021-06

25 proc. mokytojų saugaus interneto
ambasadorių vedamuose mokymuose patobulina
saugaus medijų naudojimo įgūdžius.

Atviros pamokos „Kolega
kolegai“

Kolegialus mokymasis

Respublikinė mokinių
konferencija „Kūrybiniai
projektai XXI a.
pamokoje“

Pradinių klasių mokinių
konferencija
„Kūrybiškumo ugdymas,
kuriant pasaką“

SMART interaktyviųjų
ekranų panaudojimo
mokymai
Respublikinė konferencija
„Interaktyvių metodų

15 proc. mokytojų skaitmeninio raštingumo
kompetencijų mokymuose pagerina Zoom
aplinkos valdymą, kokybiškų video siužetų,
audio įrašų kūrimo gebėjimus.
Bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.) veda
atviras pamokas (bent po 1), kuriose dalijasi
interaktyvių ekranų funkcijų, skaitmeninių
įrankių panaudojimo nuotoliniame mokyme
patirtimi.
Mokytojai bendrojo ugdymo ir pradinio ugdymo
metodinėse grupėse dalijasi Moodle, Zoom ir kt.
virtualių aplinkų panaudojimo ugdymo procese
galimybėmis.

Pagal planą

Pagal planą

Saugaus interneto ambasadorės gimnazijoje N. Januškienė ir R. Jonaitienė su
pedagogais sukaupta patirtimi apie duomenų apsaugą, virtualioje aplinkoje
vykstančias patyčias ir jų prevenciją, elektronines paslaugas, paauglių tykančius
pavojus (prekyba žmonėmis, prostitucija, tvirkinimas). Padėjo kolegoms vesti
užsiėmimus tėvams ir mokiniams.
Mokytojai (18 proc.) dalyvavo šiuose kolegų mokymuose:
- Internetinio įrankio Padlet naudojimas nuotoliniame mokyme;
- Kultūrinio dialogo skaitmeninimas;
- IKT ir naujų technologijų integravimas į mokymą ir švietimą.
Visi bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.) pravedė ne mažiau kaip po 1 atvirą
pamoką kolegoms. Pamokose dalijosi aktyvių mokymosi metodų, interaktyvių
ekranų panaudojimo galimybėmis.

Mokytojai mokydamiesi kartu tobulino ne tik virtualių aplinkų panaudojimo
ugdymo procese įgūdžius, bet, grįžus į kontaktinį ugdymą, vienas kitam padėjo
prisiminti aktyviuosius metodus, skatinančius aktyvinti nukritusią mokinių
motyvaciją mokytis. Mokymai vyko metodinių grupių posėdžių metu, susirenkant
mažomis grupelėmis, kreipiantis individualiai į IT mokytoją.
Konferencijų organizavimas, mokymai visai bendruomenei
Ugdomi mokinių meniniai, gamtamoksliniai,
2021-02-23
Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo mokiniai iš visos respublikos mokyklų (18).
socialiniai, kalbiniai, IT, viešojo kalbėjimo
Pristatyta 40 pranešimų įvairiomis temomis. Mūsų gimnazijai atstovavo 17
gebėjimai ir kūrybiškumas, skatinama mokinių
mokinių, kurie pristatė 13 pranešimų. Juos parengė 12 mokytojų. Apie
mokymosi motyvacija, bendradarbiavimas.
konferenciją straipsnius skelbė: Etaplius, Švietimo naujienos, Šiaulių Salduvės
Dalyvauja gimnazijos 7, 8 klasių mokiniai (5),
progimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos, Gruzdžių, Kriukų, Atžalyno
pristatydami savo kūrybinius projektus.
mokyklų tinklapiai.
Skatinamas pradinukų kūrybiškas turimų lietuvių 2021-04-23
Konferencija buvo organizuota nuotoliniu būdu. Dalyvių darbai ir laureatai
kalbos žinių panaudojimas, domėjimasis
paskelbti virtualioje aplinkoje, demonstruojant sukurtą video filmą. Renginio
pasakomis, mokomasi viešo kalbėjimo,
organizatoriai pakvietė gabius menui vaikus dalyvauti gimnazijos vykdomoje
reprezentuojama gimnazija, skatinamas
neformaliojo vaikų švietimo programoje, skirtoje ankstyvojo amžiaus vaikams, ir
bendradarbiavimas su priešmokyklinėmis
ugdytis savo gebėjimus.
grupėmis, siekiant pritraukti menui gabius
www.sondeckis.lt
vaikus.
Bendrojo ugdymo mokytojai (25 proc.)
2021-03-29
Į mokymus buvo pakviesti visi grupinių pamokų mokytojai. Dalyvavo 26
patobulina SMART interaktyviųjų ekranų
mokytojai (34 proc.), kurie 2 valandų trukmės mokymuose patobulino IKT
panaudojimo pamokose įgūdžius.
valdymo kompetenciją. Praktinį užsiėmimą vedė VšĮ „Biuro mašinų kompanija“
lektorius A. Manzurovas.
Gimnazijos mokytojai (10 proc.) su šalies
Nukelta
Konferencija numatyta 2022-01-06.
pedagogais dalijasi patirtimi taikant IKT
bendrojo ir meninio ugdymo pamokose. 30 proc.

taikymas pamokoje –
būdas sudominti mokinį“
Mokinių savivaldaus
mokymosi kompetencijų
tobulinimas

Mokymai mokytojams ir
pagalbos specialistams

KITA

LIONS QUEST programa
„Paauglystės kryžkelės“

LIONS QUEST programa
„Raktai į sėkmę“

Programa „Antras
žingsnis“

mokytojų dalyvaudami klausytojo statuse
patobulina profesinę kompetenciją.
100 proc. gimnazijos mokinių kas mėnesį pildo
individualios pažangos lapus, dalyvauja
savivaldaus mokymosi kompetencijų tobulinimo
mokymuose (1), trišaliuose pokalbiuose (2),
tėvams organizuojami psichologo mokymai (1).
Mokymuose dalyvauja ne mažiau 80 proc.
mokinių, 40 proc. tėvų.

Pagal grafiką

Visi gimnazijos mokiniai (100 proc.) reguliariai pildo Mokinio individualios
pažangos anketas, kurios, atsižvelgus į VKĮKG rekomendacijas buvo
patobulintos. Nuo rugsėjo anketos pildomos elektroniniu būdu, praplėstas
pažangos stebėjimo intervalas ‒ pildoma kas du mėnesius. Du kartus vyko trišaliai
(mokinys-tėvai-mokytojas) pokalbiai.
Psichologė pradinių klasių tėvams parengė pateiktis „Merės Popins paslaptis“,
kuriose pristatė informatyvų pranešimą apie vaikų auklėjimą, jų poreikius bei tėvų
lūkesčius.
Gimnazijos mokytojams, pagalbos specialistams
2021-04-08
Gimnazijos pedagogai kolegialiai kvalifikaciją kėlė nuotoliniame seminare
surengti mokymai IT kompetencijų tobulinimo ir 2021-11-05
„Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai
psichologijos temomis. Mokymuose dalyvauja ir
aspektai” (4 moduliai). I modulis. „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant
kvalifikaciją pakelia ne mažiau 80 proc.
būti sėkmingu”. Dalyvavo 54 mokytojai.
pedagogų ir pagalbos specialistų.
Organizuotas šio seminaro II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų
labirinte“. Dalyvavo 60 mokytojų.
Seminarus vedė „Lions Quest” programų instruktorės R. Kurauskienė ir
O. Misiukevičienė. Likusius du seminaro modulius gimnazijos mokytojams
planuojama pravesti 2022 m. vasario 17‒18 d.
2021-05-04/05 Gimnazijos liaudies instrumentų metodinė grupė organizavo respublikinę
metodinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika:
iššūkiai ir galimybės“.
1.3. UŽDAVINYS. Užtikrinti bendruomenės nariams saugias psichosocialinę ir fizinę aplinkas
Prevencinių, sveikos gyvensenos, kibernetinio saugumo programų įgyvendinimas ir stebėsena
Programoje dalyvaujantys 5–8 klasių mokiniai
Du kartai per
Du kartus per mėnesį klasių valandėlės vedamos pagal LIONS QUEST programos
mėnesį
(100 proc.) ugdosi socialines emocines
„Paauglystės kryžkelės“ metodiką. Remiantis Mokinio individualios pažangos
kompetencijas. 15 proc. mokinių pozityviai
ataskaitomis, mokiniai pakankamai gerai vertina mokėjimo mokytis, asmeninės,
pakeičia požiūrį į tabalo ir svaigalų vartojimą,
komunikavimo kompetencijų sritis. Patyčių ir smurto atvejų skaičius gimnazijoje
ugdosi sveikos gyvensenos įgūdžius.
pakankamai žemas, todėl galima teigti, kad programa įgyvendinama sėkmingai.
Programoje dalyvauja I‒III gimnazijos klasių
Trys kartai per Pagal LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ metodiką 1–2 kartus per
mėnesį vedamos suplanuotos klasių valandėlės.
mokiniai (100 proc.). Ugdoma mokinių asmeninė mėnesį
socialinė atsakomybė. 25 proc. mokinių gytas
žinias ir įgūdžius pritaiko praktiškai, geriau
pažindami save, formuodami savo charakterio
bruožus, įsitraukdami į savanorystės veiklas.
Programoje dalyvauja pradinių klasių mokiniai
Pagal grafiką
Mokiniai (100 proc.) dalyvauja klasių vadovų 2‒3 kartus per mėnesį vedamose
(100 proc.). 98 proc. mokinių tėvų teigia, kad
prevencinės programos „Antras žingsnis“ veiklose, padedančiose ugdyti
klasėje palaikomas teigiamas socialinis emocinis
socialinius emocinius įgūdžius. 96 proc. 1‒4 klasių mokinių teigia, kad klasėje
mikroklimatas.
palaikomas teigiamas socialinis emocinis mikroklimatas.

Programa „Gyvai“

6, 7 klasių mokiniai (100 proc.) ugdosi gyvenimo
įgūdžius, reikalingus sveikai gyventi ir nepradėti
vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.

Visus mokslo
metus

Projektas „Augu saugus ir
atsakingas“

Pradinių klasių mokinių, dalyvaujančių projekte,
dalis (80 proc.) ugdosi saugaus eismo dalyvių
įgūdžius, juos panaudoja kuriant saugesnę
aplinką visuomenėje.
Saugaus eismo pamokoje dalyvauja 90 proc.
pradinių klasių mokinių.
Su viešosios tvarkos užtikrinimu ir atsakomybe
už jos pažeidimus susipažįsta aukštesniųjų klasių
mokiniai (75 proc.), įgytas žinias pritaiko
gyvenime.
Mokinių, dalyvavusių saugaus interneto
renginiuose, dalis (90 proc.) pagilina saugesnio
naudojimosi internetu ir skaitmeninėmis
technologijomis supratimą, sąmoningai užkerta
kelią e-patyčioms.

2021-01 /
2021-04

Sąmoningumo didinimo
mėnuo BE PATYČIŲ

Gimnazijoje vykdomose veiklose, skirtose
patyčių ir smurto prevencijai, dalyvauja visi
mokiniai.

2021-03

Mokinių lytiškumo
mokymai „Pažink save“

5 klasės mokiniai (90 proc.) dalyvauja apklausoje
ir mokymuose lytiškumo tema. Pagerėja mokinių

2021-04

Susitikimai su policijos
bendruomenės pareigūnais

Saugaus interneto savaitė

2021-02
Neįvykdyta

2021-02-08 /
2021-02-13

Mokiniai kartą per mėnesį dalyvauja prevencinės programos „Gyvai“ veiklose,
kurias veda klasės vadovas. Vienoje klasėje alkoholio, tabako ar narkotikų
vartojimo atvejų nefiksuota, tačiau kitoje tokių atvejų jau pastebėta. Siekiant
padidinti programos efektyvumą, planuojama programą taikyti 5–7 klasių
mokiniams.
Projekte dalyvavo 22 mokiniai, kurie paruošė kolektyvinius darbus:
- Kultūra autobuse ‒ pagarba visiems;
- Saugiai važiuokime dviračiu;
- Kelyje esame saugūs, jei saugome save ir rūpinamės kitais.
Saugaus eismo pamokoje dalyvavo 1 klasės mokiniai. Kitoms klasėms nebuvo
išduota mokomoji medžiaga.
Priemonė nevykdyta dėl nepalankios epidemiologinės situacijos.

Gimnazijos bendruomenė įsitraukė į Saugesnio interneto savaitės veiklas. IT
pamokų metu 5‒II gimn. kl. mokiniai vykdydami įvairias užduotis kūrė taisykles,
komiksus, memus, lankstinukus, plakatus. Aktualias temas gvildeno etikos
pamokose, klasių valandėlėse. Pradinių klasių mokiniams buvo paruoša ir pateikta
medžiaga „Saugaus interneto ABC“. Atlikdami įvairias STEAM, kelis
mokamuosius dalykus integruojančias kūrybines užduotis, mokiniai mokėsi
kritiškai atsirinkti ir įvertinti internete skelbiamą informaciją, gilino žinias apie
asmens duomenų apsaugą, elektronines paslaugas.
2021-02-10 Gimnazijos atstovai dalyvavo Šiaulių miesto bendruomenės
pareigūnų organizuotame virtualiame protmūšyje, skirtame paminėti saugaus
interneto savaitę.
Kovo mėnesį vyko renginiai, padedantys formuoti mokinių nuostatas ir vertybes,
skatinantys pilietiškumą, empatiją, draugišką atmosferą:
- 1–4 kl. pilietinė akcija „Trispalviai laisvės malūnėliai“;
- akcijos „Spalvotos kojinės“ ir „Pagirk draugą“;
- teminės klasių valandėlės „Kaip visur suspėti? Laiko planavimas“, „Patyčios
mūsų gyvenime ir kaip jas įveikti“, „Gal to dar nežinojote?“;
- filmų peržiūros;
- diskusija „Praleisk progą pasityčioti“;
- iniciatyva „Draugystės ambasadoriai pradinėse klasėse“;
- užsiėmimai „Sąmoningumo galia“;
- koliažo „Šypsenos“ kūrimas.
Mokinių lytiškumo mokymai pravesti 8 kl. mokiniams.

Sveikos gyvensenos
propagavimas

Patyčių situacijos
vertinimas ir stebėsena

KITA

Mokinių pasiekimų
individualaus lygio
nustatymas, švietimo
pagalbos numatymas

samprata apie lytiškumą, savęs ir aplinkinių
pažinimas.
Įvykdytos suplanuotos klasių valandėlės (100
proc.), kuriose gvildenamos temos apie sveiką
mitybą, diskutuojama apie žalingus įpročius ir
sveiką gyvenseną. Panaudojami sveikatos
priežiūros specialisto parengti pranešti (6),
dalyvaujama viktorinoje (1), akcijose (2).

Visos suplanuotos klasių valandėlės įvyko (100 proc.). Mokiniai valandėlėse
analizavo šias su sveika gyvensena susijusias temas: Brendimas ir asmens higiena;
Priežastis ir poveikis; Gyvenk sveikiau, padėk sau; Pertraukų kokybė: mokomės
ilsėtis ir bendrauti; ,Apsvaigusių žmonių elgesys; ,Sveika gyvensena; Gyventi be
žalingų įpročių; Kaip valdyti stresą; Sveikos gyvensenos ir šeimos samprata;
Kūno priežiūra ir puoselėjimas, tatuiruotės; ,Ankstyvi lytiniai santykiai;
,,Supažindinimas su Covid 19 saugumo laikymosi instrukcijomis. Taip pat vyko
pokalbiai, diskusijos apie sveiką mitybą, narkotikų vartojimą, platinimą ir
baudžiamąją atsakomybę, rūkymo žalą, alkoholio poveikį.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Rankų plovimo diena“.
Sveikatos priežiūros specialistė parengė pranešimus: Erkės ir jų platinamos ligos;
Kaip išvengti susirgimų; Graži šypsena.
Atlikta apklausa, kurios respondentų dalis (80
2021-02
Atlikta anoniminė mokinių ir pradinių klasių tėvų apklausa „Apie mokinių
proc.) teigia, kad gimnazijoje patyčių nepatiria.
saugumą virtualioje erdvėje“. Dalyvavo 261 mokinys (85 proc.), 56 tėvai (64
Pastebėjus nepalankius patyčių situacijos
proc.). 89 proc. apklaustųjų mokinių teigė, kad per pastaruosius 2 mėnesius
pokyčius, taikoma operatyvi prevencija.
nepatyrė jokių patyčių.
Penkių klasių mokiniai dalyvavo Geros savijautos programos renginiuose:
- Inovatyvus mąstymas ir efektyvus mokymasis, 5 klasė;
- Gyvenimas darnoje, 6 klasė ir III gimnazijos klasė;
- Kas aš esu?, IIa ir IV gimnazijos klasės.
Renginių metu mokiniai plėtojo analitinio, kūrybinio mąstymo įgūdžius, įsisavino
geresnio mokymosi ir atminties stiprinimo principus, mokėsi relaksacijos,
nusiraminimo ir kitų streso įveikimo (valdymo) technikų, stiprino emocinępsichologinę savijautą.
Stebėsena, sistemingos ir kokybiškos tikslinės pagalbos teikimas
Organizuojami bendrojo ugdymo dalykų
Pagal planą
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai (100 proc.) su mokiniais gegužės ir spalio
diagnostiniai darbai, bandomieji egzaminai.
mėnesiais atliko diagnostinius darbus. Patikrinus ir išanalizavus gautus rezultatus
Dalyvaujama NMPP, PUPP. Pagal gautus
buvo identifikuoti mokiniai, kuriems reikalinga teikti pagalbą konsultacijų būdu ar
rezultatus strateguojamas tolesnis ugdymas,
bendradarbiaujant su pagalbos specialistais, nustatytos temos, kurių mokiniai
siekiant kiekvieno mokinio sėkmės.
pakankamai neįsisavino dėl nuotolinio mokymo.
NMPP ir PUPP pirmą kartą buvo vykdomi nuotoliniu būdu. Mokytojai gautus
duomenis analizavo ir numatė tolimesnį ugdymą(si). Patikrinimų vertintojai
dalyvavo NŠA organizuotuose mokymuose. Sausio–vasario mėnesiais
abiturientams buvo organizuoti bandomieji egzaminai, su jų rezultatais
supažindinti mokinių tėvai, išsiaiškintos mokinių stipriosios ir tobulintinos sritys.
Atsižvelgus į gautus rezultatus, mokiniams siūlomos papildomos konsultacijos,
skiriamos individualizuotos užduotys pamokoje ir namuose.
2021 m.

Mokinio individualios
pažangos įsivertinimo
analizė

Mokinių mokymosi sėkmės
stebėsena

Mokinių aplinkos
vertinimo tyrimas

VGK veikla

Problemų supirktuvė

Tėvų įtraukimas į saugų
interneto naudojimą

Konsultacijos mokiniams

Klasių vadovai (100 proc.) analizuodami
mokinių pildomus individualios pažangos lapus
stebi mokinių jauseną, individualią pažangą,
laiku nustato kylančias problemas. 50 proc.
mokinių geba atsakingai įsivertinti savo pažangą,
numatyti tolimesnius siekius.
Visi mokytojai metodinėse grupėse (2 kartus per
pusmetį), mokytojų taryboje (pasibaigus
pusmečiui) aptaria mokinių ugdymo(si)
rezultatus, pažangą. 60 proc. mokinių tėvų
aktyviai dalyvauja vaiko ugdymo planavime,
pažangos stebėjime.

Pagal planą

Visi klasių vadovai (100 proc.) kartą per mėnesį (nuo rugsėjo ‒ kas du mėnesius)
analizavo mokinių pildomus individualios pažangos lapus. Stebint mokinių
jauseną, individualią pažangą, laiku nustatė kylančias problemas, kurios buvo
aptartos VGK ar klasės vadovų posėdžių metu, numatant problemų sprendimo
būdus.

2021 m.

Ne mažiau 70 proc. apklaustųjų teigia, kad
gimnazijoje jaučiasi labai gerai ir puikiai. Gauti
duomenys panaudojami probleminių sričių
atpažinimui ir tobulinimui.
Posėdžių (15) metu priimami sprendimai dėl
prevencinio darbo organizavimo, švietimo
pagalbos teikimo, saugios ir palankios vaiko
ugdymui aplinkos kūrimo. Realizavus priimtus
sprendimus, išsprendžiama 90 proc. iškilusių
problemų.
Mokiniai gali anonimiškai įvardinti iškilusias
problemas, aktyviai įsitraukti į gimnazijos
gyvenimą, inicijuoti gimnazijos veiklos kokybės
tobulinimo pokyčius.
20 proc. mokinių tėvų patobulinę skaitmeninio
raštingumo kompetenciją, aktyviai
bendradarbiauja su savo vaikais, užtikrinant
saugų naudojimąsi IKT virtualioje erdvėje.
60 proc. mokinių pasinaudoja mokytojų
individualiomis ar grupei teikiamomis
konsultacijomis, skirtomis gerinti ugdymosi
pasiekimus, likviduoti spragas.

2021-10

Mokytojų taryboje gimnazijos mokinių ugdymosi pasiekimų pusmečių ir metiniai
įvertinimai buvo aptarti 2020-02-28 (1 pusmetis) ir 2020-06-23 (2 pusmetis ir
metinis). Metodinių grupių nariai mokinių pažangą periodiškai aptarė vykdant
diagnostinius patikrinimus, apibendrinamuosius muzikos atsiskaitymus, dailės
kūrybinių darbų peržiūras.
Bendrojo ugdymo ir pradinio ugdymo metodinėse grupėse 4 susirinkimai buvo
skirti mokinių pažangos stebėjimui. Jų metu nustatyti mokiniai, kuriems reikia
teikti konsultacijas ar individualią psichologinę emocinę pagalbą.
Tėvų susirinkimuose dalyvavo 56 proc. tėvų.
Mokinių aplinkos vertinimo tyrimas atliktas remiantis mokinių adaptacijos tyrimo
bei mokinių individualios pažangos stebėsenos duomenimis. Bendras tyrimų
išvadų rodiklis rodo, jog 88 proc. mokinių gimnazijoje jaučiasi gerai ir saugiai.

2021 m.

Surengta 18 posėdžių, kurių metu buvo priimti sprendimai dėl prevencinio darbo
organizavimo, švietimo pagalbos teikimo, saugios ir palankios vaiko ugdymui
aplinkos kūrimo. VGK sprendimu pagalba suteikta 25 mokiniams. Realizavus
priimtus sprendimus, išspręsta 95 proc. iškilusių problemų.

2021-10

Problemų supirktuvė buvo suorganizuota 1 kartą.

2021-02

Tėvų susirinkimų metu diskusijas-mokymus mokinių tėvams vedė klasių vadovai
ir saugaus interneto ambasadorės gimnazijoje N. Januškienė ir R. Jonaitienė.
Pasirinktos temos: asmens duomenų apsauga ir elektroninės paslaugos.
Mokymuose dalyvavo 55 proc. tėvų.
Nuotolinio mokymo laikotarpiu (sausis–birželis) visų klasių mokiniams skirtos 25
konsultacijos per savaitę bendrojo ugdymo dalykams. Konsultacijos vyko
nuotoliniu būdu. Nuo rugsėjo mėnesio per savaitę bendrojo ugdymo dalykams per
savaitę skirtos kontaktinės konsultacijos (21) ir nuotolinės (8), jas išdėstant
mokiniams patogiu laiku, vengiant dubliavimosi su pamokomis ir kitomis
konsultacijomis. Gavus papildomą finansavimą, skirtą nuotolinio ugdymo
spragoms likviduoti, buvo vasario–birželio mėnesiais papildomai buvo

2021 m.

Kabinetų aprūpinimas oro
kondicionieriumi

IT kabineto atnaujinimas

Meninių dalykų kabinetų
aprūpinimas kompiuterine
įranga

KITA

organizuota 90 kontaktinių konsultacijų. Jų skyrimo prioritetas – pagalba
abiturientams ruošiantis brandos egzaminams. Papildomo finansavimo lėšos
ugdymosi praradimams dėl pandemijos spalio–gruodžio mėnesiais buvo
panaudotos 2–8 ir I–IV gimn. kl. 342 konsultacijoms (199 nuotolinės, 143
kontaktinės): matematikos ir gamtos mokslų mokymuisi, ruošimuisi brandos
egzaminams, NMPP ir PUPP, gabių mokinių motyvavimui.
Fizinės aplinkos gerinimas
Įrengtas kondicionierius (1) užtikrina vėdinimą ir 2021-12
Lietuvių kalbos ir literatūros kabinete (307) įrengtas kondicionierius (1) palaiko
optimalią temperatūrą patalpoje, esant karštoms
optimalią oro temperatūrą ir užtikrina vėdinimą patalpoje. Išnaudojant
oro sąlygoms.
kondicionieriaus funkcijas nebereikia atidaryti gatvės pusėje esančių langų,
kabinete išvengiama gatvės triukšmo.
Pilnai atnaujinta IKT įranga pagerina ugdymo
2021-09
IT kabinete iš esmės atnaujinta visa įranga (stacionarūs kompiuteriai su
procesą ir dalykų turinio įgyvendinimo kokybę.
monitoriais, klaviatūros, ausinės ir kt.). Užtikrinta 20 darbo vietų mokiniams ir 1
vieta mokytojui.
Naudoti IT kabineto kompiuteriai (5), planšetės
2021 m.
Menų dalykų kabinetuose panaudoti IT kabineto kompiuteriai (5) ir naujai įsigyti
kompiuteriai (4). Muzikos teorijos dalykų kabinete (110b) įrengta interaktyvi
(8), naujai įsigyti kompiuteriai (4) su programine
(smart) lenta su instaliuota programine įranga. Įsigyta grafinio vaizdo redagavimo
įranga pritaikyti muzikos ir dailės mokytojų
programa Corel (7).
darbui gimnazijoje. Pagerėja mokytojų darbo
sąlygos.
2021 m.
Gauti 9 nauji kompiuteriai, įranga hibridiniam mokymui vienam kabinetui. Įsigyta
kamera hibridiniam mokymui, 15 vaizdo kamerų stacionariems kompiuteriams
mokytojams, maršrutizatorius, wifi bevielės stotelės (6), wifi adapteriai (12)
interneto prieigos ir bevielio interneto plėtojimui, interaktyvus ekranas pradinio
ugdymo kabinetui, garso kolonėlės (9), mikrofonai išmaniesiems įrenginiams (3),
belaidis mikrofonas (1), SSD diskai (7), išoriniai kietieji diskai (2), klaviatūros
(17), USB šakotuvai (5), operatyvioji atmintis (2), pelės kilimėlis (45),
stabilizatorius renginių filmavimui (2), virtualus instrumentas NEXUS 4 garso
įrašų studijai ir kt.
Visi kabinetai (pritaikyti visos klasės mokinių ugdymui, performuoti dailės dalykų
mokymui) aprūpinti su jiems reikalinga IKT įranga ir programomis. Mokytojų
darbui ir poilsiui adaptuotos papildomos patalpos (2).
Atlikti koncertų salės akustikos gerinimo darbai: pakeistos lubų plokštės, prie
sienų pritvirtintos garsą atspindinčios detalės, scenoje sumontuoti mobilūs garsą
atspindintys skydai.
Gautas iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lengvasis automobilis
Peugeot 307.
Pabaigtas įgyvendinti ,,Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos
infrastruktūros, skirtos mokinių ugdymui, modernizavimas“ projektas.
Atliktas patalpų (8), koridorių (1) ir kabinetų (5) remontas.
2 TIKSLAS
DIDINTI GIMNAZIJOS PATRAUKLUMĄ, SIEKIANT PRITRAUKTI GABIUS MOKINIUS

Gimnazijos pristatymas
būsimiems mokiniams

Tarptautinė jaunimo
solidarumo diena

Šiaulių regiono vaikų ir
jaunimo dainavimo
konkursas „Tau, Mama“
Pasaulinė akordeono diena

Respublikinis jaunųjų
pianistų konkursas
„Saulėtos gaidos“

Respublikinis piešinių
konkursas „Regiu muziką“

Programos „Žaidžiame,
muzikuojame, piešiame“
įgyvendinimas
Ansamblių paradas „Crazy
accordion“

2.1. UŽDAVINYS. Plėtoti viešuosius ryšius ir partnerystę
Renginiuose dalyvavusių tėvų dalis (60 proc.)
2021-02-18
Pirmasis susitikimas vyko Zoom aplinkoje. 82 proc. renginio dalyvių vaikų
dalyvavo stojamajame egzamine, kurie sėkmingai nuo rugsėjo 1 dienos mokosi 1
pasirenka gimnaziją savo vaiko ugdymui.
2021-11-04
klasėje.
Rudenį vykusiame kontaktiniame susitikime dalyvavo 14 vaikų suinteresuotų
atstovų. Renginyje buvo pristatyta gimnazija, muzikos instrumentai ir kt. aktuali
informacija.
Gimnazijos mokinių tarybos komanda kartu su
2021-04-23
Virtualaus renginio metu gimnazijų mokinių savivaldų nariai pristatė savo
Šiaulių sporto gimnazijos, Telšių „Džiugo“
ugdymo įstaigas, kūrė bendrą šokį pagal „The Roop“ Eurovizijos dainą
gimnazijos mokinių savivaldų komandomis tęsia
„Discoteque“. Organizuotoje Kahoot viktorinoje laimėtoja tapo Ia gimnazijos
bendradarbiavimo tradiciją, ugdosi bendravimo ir
klasės mokinė A. Motiejūnaitė. Bendraudami pokalbių kambariuose ir naudodami
lyderystės įgūdžius.
sąmoningumo žaidimo „Poits of you“ koliažus renginio dalyviai aptarė, ką
pozityvaus patyrė ir patiria karantino laikotarpiu.
Konkurso įvairaus amžiaus dalyvių dalis (10
2021-04-28
Choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė konkursą organizavo nuotoliniu
proc.) sužino apie mokymosi gimnazijoje
būdu. Dalyvavo 39 solistai ir 5 ansambliai.
galimybes.
Plačiai minimos dienos renginyje kartu su
2021-05-06
Gimnazijos akordeono metodinė grupė organizavo virtualų Šiaulių regiono
gimnazijos akordeonistais dalyvauja Šiaulių
muzikos ir meno mokyklų akordeonistų koncertą „Mes švenčiame“, skirtą
krašto jaunieji atlikėjai. Informacija skelbiama ir
Pasaulinei akordeono dienai paminėti. Tą pačią dieną gimnazijos akordeonistas J.
viešinama žiniasklaidoje.
Vozbutas susitiko Italijoje su akordeono gamintojais ir įsigijo naują instrumentą
už lėšas, laimėtas projekte.
Puoselėjamos ir tęsiamos gimnazijos veiklų
2021-05-07
VI respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Saulėtos gaidos“, kurį organizavo
fortepijono metodinė grupė, vyko virtualiai. Dalyvių pasirodymus vertino komisija:
tradicijos. Konkurso dalyviams (2 proc.)
VDU Muzikos akademijos Fortepijono katedros vedėjas doc. D. Račys, Klaipėdos
pasiūloma mokytis gimnazijoje.
Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytoja ekspertė V. Ruzgienė ir
gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė L. Mameniškytė. Laureatais tapo 3
gimnazijos mokiniai, diplomantais ‒ 2 mokiniai. Specialus diplomas už geriausią
lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą atiteko gimnazijos mokiniui.
Surengus virtualią konkurso dalyvių (pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programų mokinių) darbų
parodą pristatoma galimybė ugdytis dailės
gebėjimus gimnazijoje.
Šiaulių regiono 5‒6 metų vaikai ugdosi menines
kompetencijas. Programą baigusių vaikų dalis
(62 proc.) pasirenka mokymąsi gimnazijoje pagal
pradinio ugdymo programą.
Į Šiaulių gimtadienio minėjimo programą
įtrauktame renginyje dalyvauja Šiaulių krašto
meno ir muzikos mokyklų atlikėjai. Koncertinę
programą stebi miesto visuomenė ir svečiai.

2021-04 /
2021-05

2021 m.

Neįvyko

2021-06-01 paskelbti antrojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Regiu
muziką“ rezultatai ir atidaryta virtuali dalyvių kūrybinių darbų paroda. Laureatų
tarpe gimnazijos mokiniai: dvi pirmosios vietos, keturios antrosios vietos, trys
trečiosios vietos.
Vykdant programą „Žaidžiame, muzikuojame, piešiame“ buvo pravesti 25
užsiėmimai. 9 vaikai (50 proc.) dalyvavo atrankoje ir buvo priimti į gimnazijos 1
klasę.
Nevykdyta dėl ekstremalios situacijos šalyje.

Mokinių meninė raiška

Organizuoti mokinių koncertai (6) įvairiose
aplinkose (virtualūs, tiesioginiai). Pristatomi
gimnazijos mokinių kūrybiniai darbai parodose
(4) įvairiose erdvėse (gimnazijoje, virtualiai).

2021 m.

Gimnazijos mokiniai dalyvavo koncertuose, parodų atidarymuose, įvairių
organizacijų renginiuose, projektuose, akcijose, knygų pristatymuose ir kt. Viso
mokiniai koncertavo 78 renginiuose.
Gimnazijos organizuoti renginiai:
Projekto „Spalvingai saldi fantazija Šiauliams“ meninė akcija-koncertas „Sukurk
skaniausią pasaulyje saldainį“ ir pleneras;
Pasaulinei akordeono dienai skirtas koncertas (virtualus);
Advento laikotarpio koncertai (7);
Naujametinis jaunųjų atlikėjų koncertas Šiaulių dailės galerijoje;
Individualūs mokytojų mokinių koncertai gimnazijoje (5).
Virtualioje eTwinning projekto „Remake project of famous paintings“ parodoje
kartu su partneriais iš Turkijos eksponuoti Ib ir II gimn. kl. mokinių darbai.
Mokinių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami:
Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodojekonkurse „Juoda, balta ir raudona“;
Tarptautinio moksleivių piešinių konkurso ,,Miestas ir aš“ parodoje;
FAI tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos
sportu“ parodoje;
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialo „Aido“ bibliotekoje
eksponuotoje parodoje „Paukšteliai giesmininkai“;
Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekoje surengtoje Šiaulių miesto 7 klasių
mokinių olimpiados darbų parodoje;
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ organizuotame
respublikiniame virtualių nuotraukų projekte-keliaujančioje parodoje „Šešėlis
šviesoje XXI“;
Respublikinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Mano gamtos sapnai“,
„Aš ir mano pajūris“ laureatų darbų parodoje;
Virtualioje abiturientų kūrybinių darbų parodoje „Poligonas 7“;
Kilnojamoje respublikinėje vaikų ir jaunimo fotografijų parodoje „Aš kitas aš“;
Respublikinėje švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų
parodoje-konkurse „Tapyk pagal dailininkus“;
II respublikinio mokinių piešinių konkurso „Regiu muziką“ virtualioje dalyvių
kūrybinių darbų parodoje;
Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje, vykdant Lietuvos muzikos, meno mokyklų ir
gimnazijų bendrojo fortepijono ir antro muzikos instrumento (fortepijono)
dalyko III jaunųjų atlikėjų konkursą „Istorija, slypinti garsuose“.
Gimnazijos bibliotekoje surengta 1 ir 2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda
„Pražydo sodai“ bei 2 kl. mokinių piešinių, sukurtų pagal lietuvių liaudies pasaką
„Vilkas ir kiškis“, paroda.
3 aukšto fojė eksponuoti vykdyto gimnazijos pradinių klasių piešinių konkurso
„Saldainių šalis“ laureatų darbai.

Mokytojų gerosios patirties
sklaida

Gimnazijos veiklos
viešinimas

KITA

Gimnazijos fasado
sutvarkymas
Garso įrašų studijos
įveiklinimas
Fotografijos studijos
įrengimas

Sukauptos istorinėsarchyvinės medžiagos apie
gimnaziją tvarkymas
Muzikinės literatūros fondų
peržiūra ir atnaujinimas

Gimnazijos dailės ir muzikos mokytojai (8) teikė konsultacijas mokiniams,
ketinantiems mokytis gimnazijoje. Tai sudaro 16.66 proc. visų meninio ugdymo
mokytojų.
Meistriškumo pamokos dėl epidemiologinės situacijos nebuvo organizuotos.
2021 m.
Sausio mėnesį paskelbta reklama (1) lauko ekrane (Tilžės ir Vytauto gatvių
sankryžoje). Kovo mėnesį apie gimnaziją parengti Šiaulių televizijos žinių laidos
„Infostudija“ reportažai (2), reklaminės afišos (6) socialiniuose tinkluose ir kitose
ugdymo įstaigose teikė informaciją apie gimnazijoje organizuojamus renginius
(atvirų durų dienos, stojamieji egzaminai, kvietimas dalyvauti neformaliojo vaikų
švietimo programoje). Sklaidai apie gimnazijos veiklą buvo sukurtas filmukas (1).
80 proc. gimnazijos bendruomenės vykdytų
Per kalendorinius metus gimnazijos tinklapyje paskelbti 252 straipsneliai apie
vykdytas veiklas, mokinių pasiekimus ir pan. Tai sudaro apie 80 proc. vykdytų
renginių aprašoma ir skelbiama gimnazijos
veiklų.
tinklapyje.
2021-09
Gimnazijos 2 aukšto ekspozicijų erdvėje eksponuota mokyt. G. Kaltanienės
akvarelės darbų paroda.
2021-11
Gimnazijos 2 aukšto ekspozicijų erdvėje eksponuota dailininko, menotyrininko,
profesoriaus, Šiaulių miesto ir rajono garbės piliečio V. Rimkaus dailės darbų
paroda, bibliotekoje ‒ jo leidinių paroda.
2021 m.
Apie gimnazijos veiklą publikuoti straipsniai leidinyje „Švietimo naujienos“ (3),
tinklalapyje Etaplius.lt (2).
2.2. UŽDAVINYS. Turtinti ir racionaliai išnaudoti edukacines aplinkas, materialinius-techninius išteklius
Įrengta informatyvi iškaba su gimnazijos
2021-12-10
Ant gimnazijos fasado įrengta gimnazijos pavadinimo iškaba ir logotipas su LED
pavadinimu pastate P. Višinskio g. 19
apšvietimu. Po gatvės rekonstrukcijos ir medžių pašalinimo darbų atsivėrusi
fasado erdvė informatyviai nurodo gimnazijos buvimo vietą.
Teikiamos paslaugos, kuriomis pasinaudoja visi
Nuo 2021-09
Studija panaudojama KMT pamokoms. Įrašus darė gimnazijos mokinių taryba.
pageidaujantys asmenys. Per mėnesį sukuriami
Reikalinga sklaida dėl studijos funkcionavimo ir galimybės pasinaudoti
3‒4 produktai.
paslaugomis.
Studija naudojasi fotografijos pasirenkamąjį
Vykdymas
Įdėtas plastikinis langas su ventiliacijos sistema. Įsigyta studijai įveiklinti
dalyką ir neformaliojo švietimo programas
tęsiamas
reikalinga įranga: apšvietimo sistema, trikojis stovas, fonai, fonų kabinimo
pasirinkę mokiniai (100 proc.). Sukurti darbai
sistema, fotoaparato atminties kortelė, atminties kortelių skaitytuvas. Pradėti
sėkmingai dalyvauja įvairiose parodose,
darbai liko neužbaigti dėl pavėluoto užsakytų medžiagų tiekimo. Planuojama
konkursuose.
darbus pilnai užbaigti iki 2022 m. vasario mėnesio.
Atrinkta vertinga medžiaga, tinkanti gimnazijos
2021 m.
Pradėti muziejaus projektavimo darbai. Susitarta dėl erdvių išplanavimo
muziejui. Numatomas inventoriaus, įrangos
koncepcijos. Darbo grupės nariai atliko gimnazijos archyvuose esančios
poreikis eksponatų demonstravimui.
medžiagos reviziją, buvo papildyti eksponatų objektai, kurie fiksuojami
inventoriniame sąraše. Pradėtas projektavimo veiksmų detalizavimo procesas.
Peržiūrėti fondai (20 proc.), nurašomi ir
2021 m.
Atsižvelgus į mokytojų poreikius bibliotekos fondai papildyti šiais leidiniais:
utilizuojami menkaverčiai leidiniai. Įsigyjami
A. Kučinskienė - Gamų aplikatūra fortepijonui (20 vnt.)
nauji muzikiniai leidiniai (4).
Geriausios lietuviškos pjesės fortepijonui 1 d. (1)
M. K. Čiurlionis - Lakštingala (1)
Meninio ugdymo mokytojai (6 proc.) veda
meistriškumo pamokas, teikia konsultacijas
Šiaulių regiono muzikos ir meno mokyklų
mokiniams.
Sukurti video reportažai (2), reklama (2) tikslinei
auditorijai, kviečianti gabius menui vaikus
mokytis gimnazijoje, kuri skelbiama Šiaulių
televizijoje, socialiniuose tinkluose,
reklaminiuose stenduose.

2021 m.

Gimnazijos meno centro
steigimas

KITA

Rengiami projektai Šiaulių m. savivaldybei (1),
Lietuvos kultūros tarybai (1) meno centro
steigimo lėšoms gauti. Kuriama meno centro
koncepcija, edukacinės priemonės (interaktyvūs
su meno centro veikla susiję žaidimai (2)), filmas
apie žymius gimnazijos žmones.

2021 m.

2021-10
2021-12

M. K. Čiurlionis - Kūrinių fortepijonui rinktinė (1)
M. K. Čiurlionis - Mažoji sonata (1)
M. K. Čiurlionis - Rinktiniai kūriniai fortepijonui 1 d. (1)
M. K. Čiurlionis - Rinktiniai kūriniai fortepijonui 2 d. (1)
A. Andrejauskaitė - Supkit meskit (1)
A. Andrejauskaitė - Eisim, broliai (1)
A. Andrejauskaitė - Užaugo liepa (1)
A. Andrejauskaitė - Salve mater (1)
R. Katinas - Tavo vardą rašau (1)
R. Katinas - Tu graži esi (1)
N. Marcinkevičienė - Atvažiuoja Kalėdos: Advento ir Kalėdų papročiai ir
tautosaka (1)
S. Stalmokas - Pirmoji melodija (1)
Leonardo Collecion 15 leidinių
Įsigyta kompozitorių portretų (8) pavienio mokymo kabinetams.
Viso bibliotekoje nurašyta 60 egzempliorių vertę ir aktualumą praradusių leidinių.
Parengtas projektas Šiaulių m. savivaldybei gavo finansavimą (600 Eur), Lietuvos
kultūros tarybai pateiktas projektas nebuvo finansuotas. Projekto vadovė dailės
mokytoja J. Budrienė. Dėl nepakankamų projekto lėšų filmas apie žymius
gimnazijos žmones nesukurtas. Kol dar galutinai nesuformuota meno centro
koncepcija, edukacinių priemonių rengimas nėra vykdomas.
Atnaujintas gimnazijos garažo fasadas ‒ ant pastato nutapytas autorinis dailininko
V. Barakausko darbas.
Atnaujintas muzikos instrumentų ir muzikos priemonių inventorius: įsigyta
eufonija (1), garso kolonėlė akustiniams instrumentams – gitaroms (1), efektų
pedalas wah-wah, loop (1), pakojis gitarai (5), pūstukas sopraniniam saksofonui
(1), liežuvėliai klarnetui (10), liežuvėliai saksofonui (10), pianino kėdės (2), stovai
natoms (10), dirigento pultai (4), segtuvai natoms (60).
Pildomos dailės pamokų reikmenų atsargos: įsigyta piešinių džiovykla (2),
priemonės dailės pamokoms (drožtukai, molis, kanceliariniai peiliukai, geležtės ir
kt.).
Praturtinta gamtos mokslų kabineto laboratorinė įranga: įsigyti laboratoriniai indai
(32), reagentai (10), daiktadėžės (20), apsauginiai akiniai (30), degiklio rinkinys
(1), svarstyklės (2).

