2015–2016 MOKSLO METAI
2015–2016 mokslo metus gimnazijos bendruomenė pradėjo turėdama devynis klasių
komplektus: 1–4 pradinės klasės (4 vnt.), I–IV gimnazijos klasės (5 vnt.). Papildomo mokymo
skyriuje mokiniai mokosi tik pagrindinio ugdymo 5–7 klasėse. Gimnazijos direktorė Irena
Asauskienė, jos padėjėjas ūkio reikalams Pranciškus Mockus. Laikinai einanti bendrojo ugdymo
skyriaus vedėjos pareigas Asta Vaičiūnienė, Meninio ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Irida
Motekaitienė. Socialinė pedagogė Vilma Alasauskienė. Bibliotekos vedėja Danutė Poškienė.
Mokykloje dirba 77 mokytojai (iš jų 24 antraeilininkai), 38 administracijos ir ūkio dalies
darbuotojai. 1–4 klasėse mokosi 93 mokiniai, I–IV klasėse – 117 mokinių, papildomo mokymo
skyriuje – 56 mokiniai.
Metodinės grupės: fortepijono metodinė grupė (pirmininkė M. Kaubrienė), styginių instrumentų
metodinė grupė (pirmininkė M. Minčiūnienė), gitaros metodinė grupė (pirmininkas M. Būda),
pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė (pirmininkas R. Jonaitis), akordeono metodinė
grupė (pirmininkė M. Markevičienė), liaudies instrumentų metodinė grupė (pirmininkė R.
Vaišnorienė), choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė (pirmininkė J. Juozūnienė), bendrojo
fortepijono metodinė grupė (pirmininkė I. Brūzgienė), muzikinio teorinio paruošimo metodinė
grupė (pirmininkė J. Narkienė), dailės metodinė grupė (pirmininkė L. Narušienė), bendrojo ugdymo
metodinė grupė (pirmininkas V. Tamoševičius), pradinio ugdymo metodinė grupė (pirmininkė A.
Mockuvienė), papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono metodinė grupė (pirmininkė R.
Sližienė).
Gimnazijos taryba: mokytojų atstovai – M. Būda, J. Narkienė (pirmininkė), A. Mockuvienė, tėvų
atstovai – Z. Drakšas, E. Petrulienė, S. Valiukas, mokinių atstovai – N. Latovinas, K. Šaltmirytė,
gimnazijos bendruomenės atstovė – V. Alasauskienė.
Mokinių tarybos pirmininkė III gimn. kl. mokinė I. Lukytė, pavaduotoja – R. Navickaitė. Viso
taryboje – 18 narių.
Klasių vadovai: IV gimn. klasė – Z. Gramailienė, IIIa, IIIb gimn. klasės – R. Valiukienė, II
gimn. klasė – V. Einorienė, I gimn. klasė – D. Marcišauskienė, 4 klasė – A. Mockuvienė, 3 klasė –
V. Šuipienė, 2 klasė – R. Gudmonienė, 1 klasė – Loreta Škėlienė.
Siekiant efektyvinti klasių vadovų darbą, nuo gruodžio mėnesio IIIa gimn. klasės vadove
paskirta N. Vaičiulienė, mokytoja R. Valiukienė vadovauja IIIb gimn. klasės mokinių veiklai.
Šiais mokslo metais gimnazijoje įsteigus naujas pareigybes pradėjo dirbti logopedė Erika Orlienė
ir psichologė Eglė Belanoškienė.
Gimnazija įsigijo dar vieną pastatą P. Višinskio gatvėje, tai šalia Šiaulių universiteto Gamtos
mokslų fakulteto pastato esančios patalpos, kuriose ugdymo procesą pradėjo gimnazijos I–IV klasių
grupinių pamokų mokiniai ir mokytojai. Šiame pastate įrengta Mažoji salė, o nuo sausio 1 d.
gimnazija naudojasi ir Didžiąja sale, kuri randasi netoliese adresu Vytauto 103A.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
mokiniai J. Drakšas, 1 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė), A. Andrijauskaitė, I gimn. kl.
(mokyt. J. Juozūnienė), II–IV gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė), L.
Jurgutavičiūtė (smuiko mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė, dainavimo mokyt. H.
Mockienė, koncertm. K. Juciūtė), trio M. Dudnikas, 2 kl., M. Dambrauskaitė, 3 kl., M. Lukauskas,
III gimn. kl., duetas M. Lukauskas, A. Norbutaitė, III gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė), N.
Latovinas, IV gimn. kl. (mokyt. R. Jonaitis, koncertm. K. Juciūtė), G. Šustauskaitė, III gimn. kl.
(mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. R. Daukantaitė), mušamųjų instrumentų grupė (mokyt. A.
Povilaitis), mokytojų fortepijoninis trio: L. Mameniškytė, M. Kaubrienė, V. Daknienė; V. Gurejeva
(koncertm. I. Tautkuvienė). Šventės metu gimnazijos direktorė pasveikino visą bendruomenę su
mokslo metų pradžia, renginio vedėja (režisierė, scenarijaus autorė, koordinatorė) mokytoja R.
Sližienė perskaitė prof. S. Sondeckio sveikinimo laišką, kalbėjo LR Seimo nario E. Žakario atstovas
G. Šimaitis. Trumpus palinkėjimus pristatė mokytojai L. Škėlienė, Z. Gramailienė, V.

Tamoševičius. Sceną papuošė dailės mokytojos L. Narušienės suformuotos puokštės, mokinės G.
Urmonaitės diptikas „Sudužusios svajonės“.
Rugsėjo 4 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filiale Gubernijos mikrorajono šventėje
koncertavo gimnazijos III klasės mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Rugsėjo 4–6 d. piligriminiame žygyje iš Šiaulių į Šiluvą „Kryžių kalnas – Šiluva“ dalyvavo
gimnazijos III–IV klasių mokiniai G. Gelžinytė, O. Šidlauskaitė, J. Dudnikas, A. Vaitkevičiūtė, R.
Petraitytė. Mokinius lydėjo tikybos mokytoja S. Raubickaitė.
Rugsėjo 6 d. mokytoja R. Marozienė grojo šokių ansamblio „Želmenėliai“ naujojo sezono
atidarymo šventėje.
Rugsėjo 7 d. bibliotekos skaitykloje atidaryta paroda „Pauliui Širviui – 95“.
Rugsėjo 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Jauniaus Kulnio kūrybos
vakare grojo III klasės mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė).
Rugsėjo 9 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje. Po ekspozicijų lauke ir viduje apžiūros mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime.
Rugsėjo 11 d. gimnazijos III kl. mokiniai su mokytojais V. Barakausku, L. Narušiene, J. Šalte
kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos studentais vykdė meninę akciją „Šiauliai – draugiškas miestas“.
Akcijos metu geriausieji atrinkti mokinių R. Sruogytės, K. Kvietkutės, V. Balčiūnaitės, D.
Radvilaitės ir A. Kundrotaitės sukurti eskizai buvo įgyvendinti, jų sukurtos kompozicijos papuošė
Šiaurės Lietuvos kolegijos pastato sieną. Renginys – miesto šventės „Šiaulių dienos – 779“ dalis.
Rugsėjo 12 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo amfiteatre vykusiame koncerte, skirtame miesto
šventei „Šiaulių dienos – 2015“. Programoje pasirodė liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“
(mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė), I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. N. Vaičiulienė),
kuriam akompanavo instrumentinė grupė (I. Bruveris, L. Brazauskas, L. Suvorovas) ir gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D.
Vasauskienė). Renginį vedė mokytoja R. Marozienė.
Rugsėjo 16 d. Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių apskrities viešojoje Povilo
Višinskio bibliotekoje surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“ koncertavo gimnazijos mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė) ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė G. Mikšytė
(mokyt. M. Kaubrienė).
Rugsėjo 17 d., pasirašius bendradarbiavimo su LMS sutartį, gimnazijos Mokinių tarybos atstovės
I. Lukytė, R. Navickaitė ir K. Rekštytė dalyvavo ŠU bibliotekoje vykusiame Lietuvos moksleivių
sąjungos Šiaulių skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.
Rugsėjo 18 d. įvyko į gimnaziją priimtų naujų mokinių inauguracija. IV gimn. kl. mokiniai
(mokyt. Z. Gramailienė) – Olimpo dievai naujokams skyrė menines užduotis, kurių atlikimas
sužavėjo meniškumu ir išmone.
Rugsėjo 21 d. bibliotekos skaitykloje surengta paroda „M. K. Čiurlioniui – 140“.
Rugsėjo 21 d. II gimn. kl. mokiniams pravesta netradicinė biologijos pamoka, kurios metu,
minint Pasaulinę širdies dieną, Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė mokinius įtraukė į
aktyvią veiklą.
Rugsėjo 21 d. gimnazijoje pasidėjo renginiai, skirti Europos kalbų dienai. Užsienio kalbų
mokytojos I. Rimšienė, Z. Gramailienė, V. Einorienė rengė viktorinas, vykdė projektines veiklas,
stebėjo virtualią konferenciją.
Rugsėjo 22 d. III gimn. kl. mokiniai dalyvavo akcijoje, surengtoje paminėti Tarptautinę dieną be
automobilio.
Rugsėjo 23 d. – spalio 1 d. gimnazijos mokiniai M. Dambrauskaitė (4 kl.), I. Bruveris (II gimn.
kl.), M. Lukauskas (III gimn. kl.) dalyvavo tarptautiniame akordeonistų konkurse „Citta di
Lanciano“ Italijoje. Mokinius lydėjo mokytoja M. Markevičienė. Mokiniai savo amžiaus grupėse
užėmė: M. Dambrauskaitė ir M. Lukauskas – 2 vietas, I. Bruveris – 3 vietą, o duetas M.
Dambrauskaitė su B. Dambrauskaite (VDU Muzikos akademijos studentė) gavo diplomą.

Rugsėjo 24 d., minint Pasaulinę širdies dieną, Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė 1
klasės mokiniams pravedė integruotą pasaulio pažinimo pamoką.
Rugsėjo 24 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Šiaulių rajono policijos
pareigūnais, kurie priminė saugaus eismo taisykles, pareigas ir teises, saugumą namuose.
Rugsėjo 25 d. pradinių klasių mokiniai (po 4 atstovus iš klasės) kartu su mokytojomis dalyvavo
Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ suorganizuotame plenere „Etnografinių raštų mozaika 2015“,
skirtame etnografiniams metams, rudens lygiadieniui ir Šiaulių miesto gimtadieniui paminėti.
Renginys vyko Šiaulių miesto aikštėje prie fontano „Saulės diskai“. Renginio atidarymo metu
koncertavo II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė), pradinių klasių liaudies
instrumentų ansamblis (mokyt. A. Bernotas) ir kanklininkių ansamblis, vadovaujamas mokytojos R.
Vaišnorienės.
Rugsėjo 29 d. tradiciškai istorijos mokytoja D. Marcišauskienė organizavo I–IV gimnazijos
klasių mokiniams Konstitucijos egzaminą.
Rugsėjo 30 d. gimnazijos mišrus choras (mokytoja R. Daukantaitė) dalyvavo kamerinėje salėje
„Polifonija“ Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“,
skirtame M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. Koncerto programoje dalyvavo ir
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinė G. Mikšytė (mokyt. M. Kaubrienė).
Spalio 1 d. gimnazijos salėje vyko koncertas-susitikimas „Dainuokim ir gyventi bus šviesiau“,
skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Tarp klausytojų buvo gausus būrys
buvusių gimnazijos darbuotojų. Renginį vedė mokytoja D. Vasauskienė. Koncerte dalyvavo
papildomo mokymo skyriaus duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė).
Spalio 1 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“
(mokytojos R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė) ir mokytoja R. Marozienė. Renginio metu buvo atliktas
UAB „Rūta“ himnas, kurį ansambliui „Jovarėlis“ aranžavo mokyt. R. Marozienė. Renginį vedė
mokytoja R. Sližienė.
Spalio 2 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis
„Jovarėlis“ (mokytojos R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Spalio 3 d. gimnazijos bendruomenės nariai keliavo autobusu po Suvalkiją, aplankydami
Sudargo piliakalnius, Gelgaudiškio, Zyplių, Paežerių dvarus ir jų parkus, Marijampolės Poezijos
parką. Kelionę organizavo Fortepijono metodinės grupės pirmininkė M. Kaubrienė.
Spalio 5 d. paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokytojams šventinį koncertą surengė
gimnazijos Mokinių taryba.
Spalio 5 d. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete koncerte, skirtame
tarptautinei mokytojų dienai paminėti, koncertavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė).
Spalio 6 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi Šiaulių gyvūnų globos
namuose.
Spalio 6 d. Šiaulių Laiptų galerijoje mokytojų klubo „Šviesa“ organizuotame renginyje
koncertavo mokiniai E. S. Kart, 1 kl. (mokyt. N. Vaičiulienė), A. Andrijauskaitė, II gimn. kl.
(mokyt. J. Juozūnienė), L. Brazauskas, II gimn. kl. (mokyt. A. Abromavičienė), I. Bruveris, II gimn.
kl. (mokyt. M. Markevičienė) ir III–IV gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė).
Spalio 7 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi Šiaulių universiteto botanikos
sode.
Spalio 7 d. gimnazijos II klasė su vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Spalio 7 d. gimnazijos I klasės mokiniai su chemijos mokytoja D. Jemeljanoviene turėjo
pamoką-ekskursiją „Birutės vandenvietė“.
Spalio 7–13 d. gimnazijos III–IV klasių atlikėjai B. Ručinskas, D. Alejūnas, J. Jurevičius, G.
Šustauskaitė, N. Latovinas su lydinčiąja G. Labenskyte dalyvavo festivalyje „Rennhof Jazz“
Vokietijoje.

Spalio 8 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su vadove Z. Gramailiene lankėsi kino teatre „Forum
Cinema“, kur žiūrėjo filmą „Dėdė, Rokas ir Nida“.
Spalio 9 d. Šiaulių kultūros centre vykusiame donorų dienos minėjime grojo gimnazijos III
klasės mokiniai A. Norbutaitė ir M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Spalio 10 d. 2 klasės bendruomenė su mokytoja R. Gudmoniene dalyvavo pažintinėjeedukacinėje išvykoje į Naisius.
Spalio 10 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Maltos ordino svečiams iš Vokietijos
koncertavo G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Spalio 11 d. 3 klasės bendruomenė su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo šv Mišiose šv. Ignaco
Lojolos bažnyčioje, o vėliau išvyko į Tytuvėnus, kur keliavo Giliaus ežero pažintiniu taku.
Spalio 11 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene ir savo tėveliais vyko į ekskursiją į
Latviją, kur aplankė Rygą, Jūrmalą, pramogų parką „Livu“.
Spalio 12 d. ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė su mokiniais savanoriais akcija
„Nusišypsok“ paminėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Pradinių klasių mokiniams buvo įteikti
lipdukai.
Spalio 12 d. dailės mokytoja J. Šaltė su 4 klasės mokiniais ir Šiaulių logopedinio darželio
auklėtiniais dalyvavo rytmetiniame renginyje „Animacija svečiuose“. Mokiniai demonstravo
filmuotą medžiagą: šešėlių teatro spektaklį „Gaidžio laikrodis“, kuris pastatytas pagal mokinės
Jutos Gicevičos sakmę ir stop kadro filmuką.
Spalio 12 d. vakarą bendrabutyje gyvenantys mokiniai dalyvavo protų mūšyje „Žalingi įpročiai“,
kurį kartu su mokiniais organizavo bendrabučio auklėtoja M. Jakutienė.
Spalio 13 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „Solidarumo bėgimas“. Surinktos lėšos (124
Eur) perduotos akcijos rengėjams. Renginį organizavo ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė.
Spalio 13 d. gimnazijos dailės ugdymo programos mokinių darbai išsiųsti į kasmet Japonijoje
vykstantį konkursą „Word children‘s Picture contest“. Mokinių darbų mokytojos J. Šaltė, J.
Budrienė, L. Narušienė.
Spalio 14 d. gimnazijos mokiniai kartu su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
Žagarės filialo mokiniais koncertavo Žagarės dvare. Tai projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos
dvaruose“ paskutinis sezono koncertas. Koncerte dalyvavo mokiniai: J. Drakšas, 3 kl., A. Venckutė,
4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė), A. Andrijauskaitė, II gimn. kl. (mokyt. J.
Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė), R. Kudulytė, III gimn. kl., K. Goštautaitė, IV gimn. kl.
(mokyt. M. Markevičienė), III–IV gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė), gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus mokinės: A. Bagūnaitė, 5 kl., A. Marcinkevičiūtė, 6 kl., K.
Kaučikaitė, 7 kl. (mokyt. R. Sližienė), I. Tautkutė, 5 kl. (mokyt. I. Tautkuvienė), L. Jurgutavičiūtė,
5 kl. (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė), G. Mikšytė, 7 kl. (mokyt. M.
Kaubrienė).
Spalio 14 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi spaustuvėje „Titnagas“.
Spalio 16 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos programoje, kurios
metu vyko klasių renginiai „Rudens kraitelė“.
Spalio 16 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių universiteto Stasio
Gliaudžio gamtos muziejuje.
Spalio 16 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl., A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo koncerte, skirtame kraujo donorų dienai paminėti, kuris vyko Šiaulių kultūros
centre.
Spalio 19–23 d. gimnazijos mokytojų komanda L. Narušienė, J. Šaltė, M. Kaubrienė, A.
Mockuvienė, J. Juozūnienė, V. Tamoševičius dalyvavo projekto Ersamus+ K1 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, kurie vyko Ispanijoje, Barselonos mieste.
Spalio 19 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos I–IV klasių mokinių susitikimas su Šiaulių
miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnais.

Spalio 20 d. gimnazijoje vyko viktorina „Protonautai“, kurioje dalyvavo gimnazijos I–IV klasių
mokiniai. Viktoriną organizavo mokytojos R. Valiukienė, O. Girjotienė, R. Jonaitienė.
Spalio 20 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su anglų k. mokytoja Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių
universiteto bibliotekoje.
Spalio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai dalyvavo gimnazijoje mokytojos R. Valiukienės
organizuotoje matematikos olimpiadoje.
Spalio 21 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinės L. Jurgutavičiūtės trečiojo CD pristatymas. Mokinės mokytojos H. Mockienė
(dainavimas), M. Minčiūnienė (smuikas), koncertm. K. Juciūtė. Renginyje dalyvavo smuikininkių
ansamblis (mokyt. V. Daugirdaitė), Kuršėnų meno mokyklos atlikėjai. Koncertą vedė mokytoja R.
Sližienė.
Spalio 21 d. Šiaulių kultūros centre plenero „Etnografinių raštų mozaika 2015“ fotografijų
parodos atidaryme koncertavo gimnazijos mokiniai A. Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė), R.
Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė), M. Avižienis, V. Merkelytė (mokyt. B. Smiltinikienė) bei
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D.
Vasauskienė). Koncerto programą sudarė mokytoja I. Taukuvienė.
Spalio 21 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos Ž. Stanelienės mokiniai.
Spalio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje leidyklos „Saulės delta“ knygos pristatyme grojo
G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Spalio 22–24 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo kasmetiniame festivalyje-konkurse „Pӓrnu
acordionumuussika“, kuris vyko 33-ąjį kartą. Pirmą kartą mokiniai laimėjo tiek daug (4) Grand prix
apdovanojimų: M. Dambrauskaitė (1 kl.), M. Lukauskas (III gimn. kl.), papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė A. Buturlakina (mokyt. M. Markevičienė), duetas K. Stasiūnaitė (5 kl.) ir B.
Liutkutė (6 kl.), mokytoja D. Vasauskienė. Kiti laimėjimai: A. Norbutaitė (III gimn. kl., mokyt. M.
Markevičienė) – 1 vieta, I. Bruveris (II gimn. kl., mokyt. M. Markevičienė), L. Dainius (I gimn. kl.,
mokyt. J. Markevičius), duetas R. Kudulytė (III gimn. kl.) ir K. Goštautaitė (IV gimn. kl., mokyt.
M. Markevičienė) – 2 vietos, R. Mikalkėnaitė (I gimn. kl., mokyt. D. Vasauskienė) – 3 vieta. M.
Dambrauskaitė dueto sudėtyje (kartu su B. Dambrauskaite) laimėjo 2 vietą, o M. Lukauskas (kartu
su O. Lukauskaite) – 1 vietą.
Spalio 22–25 d. mokytoja L. Mameniškytė dalyvavo Amsterdame (Olandija) vykusiame 37ajame Europos fortepijono pedagogų kongrese. Pedagogų koncerte Lietuvos pianistų trio (K.
Grybauskas, A. Seliavienė, L. Mameniškytė) publika sutiko šiltai ir negailėjo pagyrimų.
Spalio 22 d. gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių forumas „Mano mokykla – sava ar
svetima?“. Renginį organizavo A. Vaičiūnienė ir V. Alasauskienė.
Spalio 23 d. gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Europos Parlamento Informacijos biuro
Lietuvoje organizuotame Euroscola konkurse. Komandos vadovė D. Marcišauskienė. Konkursas
vyko Šiaulių valstybinėje kolegijoje.
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo mokiniai: J. Drakšas, 3 kl., A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas), O.
Šidlauskaitė, K. Taunytė ir papildomo mokymo skyriaus mokinės: A. Bagūnaitė, I. Tautkutė, L.
Jurgutavičiūtė, mokytoja V. Gurejeva (koncertm. I. Tautkuvienė). Koncerto programą sudarė ir
renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Spalio 23 d. gimnazijos II klasės mokiniai su mokytoja Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių turizmo
informaciniame centre.
Spalio 23 d. 3 klasės mokytoja V. Šuipienė su mokiniais P. Gedrimaite ir J. Zaleskiu dalyvavo
Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos mokykloje vykusioje konferencijoje „Žemės ateitis – mūsų
ateitis“.
Spalio 24 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo Alytuje vykusiame respublikiniame konkurse „Atlėk, sakale“. Abu mokiniai – 1
vietos laimėtojai.

Spalio 25 d. Sauginių kaimo šventėje „Kaip nemylėti gimto sodžiaus“ dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Spalio 26 d. vokiečių kalbos besimokantys mokiniai kartu su mokytoja I. Rimšienė žiūrėjo
Vokietijos Forum Baltikum-Dittchenbühne teatro pastatytą N. Gogolio komediją „Revizorius“
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.
Spalio 28 d. gimnazijos pedagogų bendruomenei psichologė E. Belanoškienė vedė užsiėmimą
tema „Konfliktų valdymo menas“.
Spalio 28 d. 3 kl. mokinių atstovai su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo respublikinės
konferencijos „Mokyklinė aplinkotyra – 2015“ atidaryme. Mokinių darbui, kurį pristatė
konferencijos metu, vadovavo mokytojos V. Šuipienė ir A. Vaičiūnienė. Konkurse laimėta 1 vieta ir
dovanų gautas elektroninis skaitmeninis mikroskopas, kuriuo galės naudotis visi pradinių klasių
mokiniai.
Spalio 28 d. gimnazijoje pirmą kartą suorganizuota atvirų durų diena būsimiems 1 klasės
mokiniams. Atvykusiems tėvams ir jų vaikams buvo pristatyta gimnazija, jos veikla, vykdomos
programos. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su muzikos instrumentais, dailės programos
subtilybėmis.
Lapkričio 1–31 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo konkursuose „Olympis 2015 – Rudens sesija“.
Lapkričio 3 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo kasmetinio festivalio
„Rudens mozaika“ atidarymo koncerte.
Lapkričio 4 d. gimnazijos mokiniai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo tarptautiniame konkurse „Kaunas Sonorum“. Justas konkurse laimėjo 2 vietą, o
Austėja – diplomą.
Lapkričio 4 d. II gimn. kl. mokiniai su klasės vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 4 d. III gimn. kl. mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė)
koncertavo Šiaulių sporto arenoje „Tauras“ vykusiame čempionato atidaryme.
Lapkričio 5 d. 1 klasės mokiniai ir jų mokytoja L. Škėlienė lankėsi Saugaus eismo klasėje
Policijos komisariate.
Lapkričio 5 d. 3 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamokas „Prašom tylos!” vedė mokinių
Lauryno Čelutkos ir Vestos Verbaitės mamos.
Lapkričio 5 d. III gimn. kl. mokinys D. Varanavičius (mokyt. I. Rimšienė) dalyvavo Šiaulių
universitete vertimo konkurse.
Lapkričio 5 d. gimnazijoje vyko J. Karoso jaunųjų choro dirigentų konkurso dalyvių perklausa.
II gimn. kl. mokinius ruošė: L. Brazauską mokytoja N. Vaičiulienė, L. Elinskytę mokytoja R.
Ragauskaitė, A. Andrijauskaitę – mokytoja J. Juozūnienė.
Lapkričio 5 d. III gimn. kl. mokinė G. Šustauskaitė (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. I.
Tautkuvienė) dalyvavo tarptautiniame konkurse „Kaunas Sonorum“. Gabija buvo apdovanota
diplomu.
Lapkričio 5 d. mokytoja R. Marozienė vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies
instrumentų katedros 70-mečio koncertą. Renginio metu buvo pristatyta R. Marozienės sudaryta
knyga „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“.
Lapkričio 6 d. mokinių tarybos atstovų komanda (N. Uzakov, A. Šimaitis, N. Latovinas)
dalyvavo Šiaulių universitete vykusiame projekte „Vieninga savivalda“. Mokinių tarybos kuratorė I.
Motekaitienė taip pat dalyvavo Šiaulių miesto mokinių savivaldų kuratorių grupės diskusijoje su
LMS prezidente Akvile Burneikaite.
Lapkričio 6 d. festivalio „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse dalyvavo mokytojos J.
Minkevičiūtės mokinės I. Brajinskaitė, U. Balsytė, R. Maižvilaitė, mokytojos H. Mockienės
mokinės L. Jurgutavičiūtė, R. Sabaliauskaitė (koncertm. K. Juciūtė), mokytojos J. Juozūnienės
mokinės A. Kardašiūtė, M. Šaltytė, A. Andrijauskaitė, L. Bučaitė (koncertm. S. Vaičiulionis). Tarp

keturių solistų-laimėtojų iš 44 dalyvavusių– dvi gimnazijos atlikėjos: L. Jurgutavičiūtė ir A.
Andrijauskaitė.
Lapkričio 6 d. gimnazijos akordeonistai (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Šiaulių miesto
savivaldybės salėje vykusiame renginyje, skirtame sveikuolių apdovanojimui.
Lapkričio 7 ir 8 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene Ch. Frenkelio
viloje ir „Atlantis Cinema“ kino teatre stebėjo dokumentinių filmų kino festivalio „Nepatogus
kinas“ filmus, gvildenančius šiuolaikinio pasaulio socialines temas.
Lapkričio 9 d. 4 klasės mokiniai su vadove A. Mockuviene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje.
Lapkričio 9 d. III kl. gimnazistai su dailės mokytoja L. Narušiene dalyvavo ŠU dailės galerijoje
susitikime su LR Kultūros ministru Šarūnu Biručiu.
Lapkričio 9 d. gimnazijos II klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 9 d. gimnazijos II–IV klasių mokiniai susitiko su karjeros konsultante Elmyra
Damonskiene. Renginį organizavo mokytoja M. Jakutienė.
Lapkričio 9 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filiale koncertavo gimnazijos III klasės
mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė).
Lapkričio 10 d. Šiaulių universiteto bibliotekos organizuotame renginyje koncertavo mokytojos
M. Markevičienės mokiniai M. Dambrauskaitė, 4 kl., M. Lukauskas, R. Kudulytė, III gimn. kl., K.
Goštautaitė, IV gimn. kl.
Lapkričio 10 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai (20) dalyvavo sveikatinimo renginyje, kurį
organizavo biologijos mokytoja E. Leparskienė.
Lapkričio 11 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje.
Lapkričio 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko fortepijoninės muzikos koncertas, kuriame dalyvavo
net 16 mokinių. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Lapkričio 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur
žiūrėjo Jaunimo miuziklo teatro spektaklį „Išeik į kiemą“.
Lapkričio 12 d. III gimn. kl. mokinė R. Tamašauskaitė (mokyt. V. Šilerienė) dalyvavo IV
respublikinio festivalio-konkurso „DAINA.LT“ finaliniame renginyje, kuris vyko PC „Akropolis“
Forum Cinemas kino salėje.
Lapkričio 12 d. gimnazijos direktorė I. Asauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių
PRC, kurią atstovauja direktorius S. Dargužas.
Lapkričio 12 d. mokytojai pristatė gimnazijos bendruomenei kvalifikacijos kėlimo kursų
Islandijoje (mokyt. J. Šaltė ir L. Narušienė) ir Ispanijoje pagal programos „Erasmus +“ K1 projektą
„Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų vaikų ugdyme“ (mokyt. J. Šaltė, L.
Narušienė, J. Juozūnienė ir M. Kaubrienė) patirtį ir naudą.
Lapkričio 12 d. I gimn. kl. mokiniai (klasės vadovė D. Marcišauskienė) ir III gimn. kl. mokiniai
(klasės vadovė R. Valiukienė) lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur žiūrėjo Jaunimo miuziklo teatro
spektaklį „EX‘IT“.
Lapkričio 13 d. pradinių klasių mokinių komanda, folklorinis instrumentinis ansamblis (mokyt.
A. Bernotas) ir liaudies šokių kolektyvas (mokyt. I. Lukavičienė) dalyvavo Šiaulių Jovaro
progimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Čia mano namai“.
Lapkričio 13 d. pas gimnazijos akordeonistus lankėsi Kuršėnų meno mokyklos Gruzdžių filialo
akordeono mokytoja Meilutė Dautartienė su savo mokiniais. Susitikimo metu buvo pristatyta
gimnazijos veikla ir mokymosi sąlygos.
Lapkričio 15 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene kino teatre
„Forum Cinema“ stebėjo kino filmą „Kunigo naudą velniai gaudo“.

Lapkričio 15 d. I gimn. kl. mokiniai su klasės vadove D. Marcišauskiene ir III gimn. kl. mokiniai
su klasės vadove R. Valiukiene vyko į ekskursiją į Rygą. Aplankę žymias miesto vietas ir
susipažinę su istorija, ekskursijos dalyviai vakare žiūrėjo P. Čaikovskio baletą „Spragtukas“.
Lapkričio 16 d. gimnazijoje visų klasių mokiniai su socialine pedagoge V. Alasauskiene
paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną, kurdami tolerancijos mozaikas.
Lapkričio 16 d. gimnazijos bendrabučio gyventojai dalyvavo viktorinoje „Sveika gyvensena“.
Lapkričio 17 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene dalyvavo edukacinėse veiklose
Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Lapkričio 17 d. III gimn. kl. mokiniai su mokytoja J. Šalte lankėsi Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje parodos atidaryme ir nominacijų įteikimo renginyje.
Lapkričio 17 d. Šiaulių universiteto Technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykusiame
renginyje dalyvavo 3, 4 klasių ir III gimn. kl. mokiniai. Mokinius lydėjo mokytojos V. Šuipienė, A.
Mockuvienė, O. Girjotienė ir A. Vaičiūnienė. III gimn. kl. mokiniams buvo pravesta integruota
fizikos ir biologijos pamoka „Robotų pasaulis. Vandenilio gamyba“.
Lapkričio 18 d. 3 ir 4 klasių mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir A. Mockuviene dalyvavo
edukaciniuose užsiėmimuose Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Lapkričio 18 d. gimnazijos choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė organizavo
Respublikinį jaunųjų choro dirigentų konkursą, skirtą J. Karoso 125-osioms gimimo metinėms
paminėti. Gimnaziją konkurse atstovavo II gimn. kl. mokiniai: L. Brazauskas (mokyt. N.
Vaičiulienė), L. Elinskytė (mokyt. R. Ragauskaitė), A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė).
Mokiniams akompanavo koncertmeisteriai V. Daknienė, R. Daukantaitė, S. Vaičiulionis. Mokinės
L. Elinskytė ir A. Andrijauskaitė buvo apdovanotos diplomais.
Lapkričio 18 d. I gimn. kl. mokinė G. Grigaitytė koncertavo Kauno A. Kačanausko muzikos
mokykloje, jos mokytoja N. Prascevičienė vedė seminarą.
Lapkričio 18 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje
konferencijoje „Skaitymas ir skaitymo skatinimas: laikmečio aktualijos, patirtys ir galimybės“
dailės mokytoja J. Šaltė su mokiniais pristatė projekto „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“
veiklas. Taip pat mokytoja J. Šaltė su IV gimn. kl. mokiniais šioje bibliotekoje dalyvavo parodos
atidaryme.
Lapkričio 18 d. Šiaulių miesto meteorologijos stotyje lankėsi I gimn. kl. mokiniai su
mokytojomis D. Jemeljanoviene, O. Girjotiene, L. Kundrotiene.
Lapkričio 18 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Ch. Frenkelio viloje vyko integruota
geografijos ir istorijos pamoka II gimn. kl. mokiniams (mokyt. L. Kundrotienė ir D.
Marcišauskienė).
Lapkričio 18 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko 1–4 klasių mokinių (mokyt. J. Budrienė, J. Šaltė, L.
Narušienė) piešinių parodos „Rudnosiukas“ atidarymas, kurio metu grojo papildomo mokymo
skyriaus fortepijoninis duetas A. Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė) ir I. Tautkutė (mokyt. I.
Tautkuvienė).
Lapkričio 18 d. Šiaulių vaikų lopšelyje-darželyje „Sigutė“ koncertavo mokytojų I. Tautkuvienės
ir R. Sližienės mokinės A. Čiužaitė (1 kl.) ir fortepijoninis duetas A. Bagūnaitė ir I. Tautkutė.
Lapkričio 19 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir
Dviračių muziejuje.
Lapkričio 19 d. gimnazijoje vyko mokinių forumas „Ar tolerancija ir abejingumas yra tas pats?“.
Lapkričio 19 d. mokytoja V. Lesauskienė su III gimn. kl. mokiniais, pasirinkusiais fotografijos
dalyką, dalyvavo ŠU paskaitoje „Mokausi fotografuoti portretą“.
Lapkričio 19 d. gimnazijos salėje vyko akordeonisčių R. Kudulytės, A. Norbutaitės, III gimn. kl.
ir K. Goštautaitės, IV gimn. kl. koncertas „Grojam draugams“ (mokyt. M. Markevičienė).

Lapkričio 20 d. mokyt. R. Marozienė tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinio muzikinio
ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“ Šiaulių universitete skaitė pranešimą „Mokymas groti
ištobulintais liaudies muzikos instrumentais Šiaulių regione: tradicijos ir šiuolaikinės tendencijos“.
Lapkričio 20 d. II gimn. kl. mokiniai su klasės vadove V. Einoriene žiūrėjo spektaklį „Kaukazo
kreidos ratas“ Šiaulių kultūros centre.
Lapkričio 21 d. gimnazijoje suorganizuota atvirų durų diena mokinių tėvams. Bendro
susirinkimo metu pristatytas atnaujinamas Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas,
gimnazijos veikla. Po to mokinių tėvai individualiai bendravo su visų dalykų mokytojais.
Lapkričio 21 d. mokytoja R. Sližienė su gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokine K.
Kaučikaite dalyvavo prof. V. Poliajevo seminare VDU Muzikos akademijoje.
Lapkričio 23 d. II gimn. kl. mokinys L. Brazauskas su mokytoja D. Marcišauskiene dalyvavo
Šiaulių regiono 6-oje mokinių konferencijoje „Aš, mokykla ir sėkmė“ Šiaulių Rėkyvos
progimnazijoje.
Lapkričio 23 d. draugystės su Kuršėnų meno mokyklos dainininkais koncerte dalyvavo mokytojų
H. Mockienės, Ž. Stanelienės, J. Juozūnienės, J. Minkevičiūtės paruoštos atlikėjos-solistės ir
ansambliai. Mokiniams akompanavo koncertmeisteriai K. Juciūtė, V. Daknienė, S. Vaičiulionis bei
smuikininkės J. Jačunskytė ir E. Klumbytė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Lapkričio 24 d. gimnazijos liaudininkai dalyvavo koncerte Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje, kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatyta gimnazijos veikla ir vykdomos
programos. Kartu su mokiniais į kelionę vyko gimnazijos direktorė I. Asauskienė, mokytojai R.
Vaišnorienė, A. Bernotas, R. Marozienė. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Lapkričio 24 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusioje pažintinėje-praktinėje konferencijoje
„Gamtos karuselė! Paukščių karalystėje“ dalyvavo 4 klasės choras (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm.
V. Daknienė), 3 kl. mokiniai P. Gedrimaitė, J. Zaleskis (pristatė pranešimą) ir 2 kl. mokinė I.
Lizdenytė (skaitė sakmę). Mokinius lydėjo mokytojos R. Gudmonienė, V. Šuipienė ir A.
Mockuvienė.
Lapkričio 25 d. gimnazijoje vyko fortepijono metodinės grupės suorganizuotas G. Kondrotaitės
seminaras, skirtas regiono fortepijono mokytojams ir mokiniams. Atvirose pamokose dalyvavo II
gimn. kl. mokinė K. Taunytė (mokyt. L. Mameniškytė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės I.
Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Lapkričio 26 d. mokytoja Z. Gramailienė vedė integruotą anglų kalbos ir rusų kalbos pamoką
„Orai ir drabužiai“ I gimn. klasės mokiniams.
Lapkričio 26 d. Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkurse Panevėžio Vytauto
Mikalausko menų gimnazijoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mergaičių
vokalinis ansamblis (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė). Ansamblis savo kategorijoje
laimėjo 1 vietą.
Lapkričio 26 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertų salėje „Saulė“ vykusiame koncerte
dalyvavo III–IV gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė), IV gimn. kl. mokinys N.
Latovinas (mokyt. R. Jonaitis), papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas K. Stasiūnaitė ir B.
Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) bei fortepijoninis duetas I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) ir A.
Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė).
Lapkričio 27 d. gimnazijos salėje vyko I–III gimn. kl. mokinių susitikimas su Lietuvos
kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės atstovais.
Susitikimą, skirtą paminėti Lietuvos kariuomenės dienai, organizavo istorijos mokytoja D.
Marcišauskienė.
Lapkričio 27 d. gimnazijos mokinių tarybos atstovai A. Šimaitis, N. Uzakov (I gimn. kl.), R.
Navickaitė, D. Varanavičius, A. Šivickytė (III gimn. kl.), N. Latovinas (IV gimn. kl.) dalyvavo
Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuotoje konferencijoje „Tėvų pavyzdys – pats svarbiausias
gyvenimo būdo modelis?“.

Lapkričio 27 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė J. Jačunskytė (mokyt. M.
Minčiūnienė, konc. R. Daukantaitė) dalyvavo III tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje „Menų
mozaika“ Ventos muzikos mokykloje. Mokiniai Gintarė Urmonaitė, Reda Daunytė, Kristijonas
Oniūnas (IV gimn. kl.) ir Almantė Kundrotaitė, Gabrielė Černenkaitė, Dovainė Radvilaitė, Darius
Varanavičius (III gimn. kl.) (mokyt. L. Narušienė, V. Barakauskas, R. Damskis) taip pat festivalio
dailės ekspozicijai pateikė savo darbus.
Lapkričio 28 d. mokytoja R. Marozienė koncertavo Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje.
Lapkričio 28 d. 2 klasės mokinys E. Sabaliauskas Lietuvos mokinių šimtalangių šaškių
pirmenybėse savo amžiaus grupėje iškovojo 3 vietą.
Lapkričio 30 d. Šiaulių dailės galerijoje vykusiame Šiaulių miesto ir regiono mokinių socialinio
projekto „Susitinkam po reklamos“, kurį organizuoja ŠPRC, antro etapo kūrybinėse dirbtuvėse
„Dovanoju Kalėdų žvaigždę“ dalyvavo gimnazijos III klasės mokiniai su mokytojomis L. Narušiene
ir J. Budriene.
Lapkričio 30 d. vyko 1–4 klasių mokinių tėvelių susirinkimai klasėse.
Gruodžio 1 d. gimnazijoje paskelbta Lietuvos prezidentės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“.
Gruodžio 1 d. vyko gimnazijos I–III klasių mokinių viktorina „AIDS: geriau žinoti!“.
Gruodžio 1 d. gimnazijos mokiniai su mokytoja I. Rimšiene dalyvavo Šiaulių Didždvario
gimnazijoje vykusiame Šiaulių miesto 9–10 klasių mokinių konkurse „Savaitgalis Berlyne“.
Gruodžio 1 d. mokytojos J. Šaltės mokinių kūrybiniai darbai pristatyti V respublikiniam mokinių
piešinių konkursui „Iš močiutės skrynios 2015“. Du mokiniai tapo laureatais, tai Erikas
Sabaliauskas ir Raminta Korsakaitė, 2 klasė.
Gruodžio 1 d. gimnazijoje lankėsi vaikų rašytojas Tomas Dirgėla, kuris 2–4 klasių mokiniams
pristatė savo knygą „Apie Raganą šiokią-tokią“, kuri dalyvauja „Metų knygos“ rinkimuose. Su
gimnazijos IV klasės mokiniais susitiko ir jiems savo knygą „Atjunk“ pristatė knygų paaugliams
autorė Jurga Šalaševičiūtė. Susitikimus su vaikams ir paaugliams rašančiais rašytojais jau ne pirmus
metus organizuoja Markus Roduner.
Gruodžio 2 d. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame Šiaulių apskrities styginių instrumentų
ansamblių festivalyje „Dainuojantis smuikas 2015“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus violončelininkių ansamblis (mokyt. L. Bražaitė, koncertm. O. Popova) ir smuikininkių
ansamblis (mokyt. V. Daugirdaitė, koncertm. V. Daknienė).
Gruodžio 2 d. gimnazijos III klasės mokinys (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Šiaulių klubo
„Liūtai“ nariams.
Gruodžio 3 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC Buitinių paslaugų
skyriuje, kur susipažino su kirpėjo profesija.
Gruodžio 3 d. Ch. Frenkelio viloje parodos atidaryme koncertavo gimnazijos akordeonistai I.
Bruveris, M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė, V. Baikauskytė, K. Goštautaitė, D. Alejūnas
(mokyt. M. Markevičienė).
Gruodžio 3 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko gimnazijos stygininkų koncertas, kurį vedė mokytoja
R. Sližienė. Savo programas pristatė mokytojų V. Daugirdaitės, L. Bražaitės, N. Prascevičienės, M.
Minčiūnienės ir N. Urbonaitės-Slavinskienės paruošti mokiniai. Koncerte dalyvavo
koncertmeisterės D. Šulcaitė, L. Filimonenko, L. Mameniškytė, O. Popova ir I. Tautkuvienė.
Gruodžio 4 d. respublikinėje mokinių ir mokytojų gamtos mokslų konferencijoje
„Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų įvairovė“, kuri vyko Šiaulių Simono Daukanto
gimnazijoje, dalyvavo mokytojos O. Girjotienė ir A. Vaičiūnienė su gimnazijos III–IV klasių
mokiniais. Pranešimus parengė ir pristatė mokiniai N. Latovinas ir R. Daunytė. Konferencijos metu
koncertavo gimnazijos mokinių instrumentinis ansamblis su soliste Gabija Šustauskaite.
Gruodžio 4 d. gimnazijos akordeonistų orkestro grupė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo
Šiaulių teisėsaugos darbuotojų renginyje.
Gruodžio 5 d. IV gimn. kl. mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių „Laiptų
galerijoje“, kur klausėsi ciklo „Meno eteris“ paskaitos „Meno vertė“.

Gruodžio 7 d. LR ŠMM A. Pitrėnienė lankėsi gimnazijoje ir įteikė dokumentus, patvirtinančius
teisę naudotis pastatu P. Višinskio 21, kuriame grupinės pamokos vyko jau nuo rugsėjo 1 d.
Ministrės vizito metu koncertavo III gimn. kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Gruodžio 8 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Konferencijų salėje
atidaryta iliustracijų konkurso „Šiaulių krašto padavimai“ paroda. Gimnazijos mokytojos J. Šaltė, J.
Budrienė, L. Narušienė konkursui pateikė dvidešimt penkis (25) 1–4 ir III gimn. kl. mokinių darbus.
Gruodžio 8 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusiame skaitovų konkurse „Šimtas dienų kai
mokinys esu“ dalyvavo 1 klasės mokinės D. Laurinaitytė ir E. M. Pauliukonytė (mokyt. L.
Škėlienė).
Gruodžio 8 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje koncertavo
mokytojų M. Kaubrienės ir Ž. Stanelienės paruošti mokiniai. Koncertmeisterė V. Daknienė.
Gruodžio 8 d. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vykusiame iškilmingame renginyje
dalyvavo mokytojos J. Minkevičiūtės mokinės U. Balsytė, I. Brajinskaitė, R. Maižvilaitė.
Gruodžio 8 d. mokytoja E. Leparskienė organizavo biologijos olimpiadą. Miesto biologijos
olimpiadoje gimnaziją atstovaus šios olimpiados nugalėtoja, gimnazijos I klasės mokinė Miglė
Puidokaitė.
Gruodžio 9 d. mokytoja D. Jemeljanovienė organizavo gimnazijos I–IV klasių mokinių chemijos
olimpiadą. Miesto chemijos olimpiadoje gimnaziją atstovaus olimpiados nugalėtojas, gimnazijos I
klasės mokinys Nedas Uzakov.
Gruodžio 9 d. mokytojai Valerija Einorienė ir Rimantas Abukevičius vedė integruotą anglų
kalbos ir muzikos istorijos pamoką III gimn. kl. mokiniams tema – Maria Callas.
Gruodžio 9 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Bangelė“ vykusioje akcijoje „Dalinamės gerumu“
dalyvavo gimnazijos mokiniai N. Latovinas, M. Lukauskas, J. Jurevičius, E. Petraitis, K. Taunytė,
M. Žemeckas, M. Milašauskas, R. Petraitytė kartu su psichologe E. Belanoškiene.
Gruodžio 9 d. gimnazijoje vyko konkurso „Dainų dainelė“ mokyklinis turas, kuriame dalyvavo
mokytojų J. Juozūnienės, B. Smiltinikienės, J. Minkevičiūtės, H. Mockienės, V. Gurejevos ir Ž.
Stanelienės paruošti mokiniai.
Gruodžio 9 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Adventui skirtame renginyje kartu su
Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomene dalyvavo 1 klasės mokiniai su mokytoja L.
Škėliene, choro vadove J. Minkevičiūte ir gimnazijos kanklių ansamblis, kuriam vadovauja
mokytoja R. Vaišnorienė.
Gruodžio 9 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko gimnazijos akordeonistų šventinis renginys-koncertas.
Gruodžio 9–13 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informatinio
mąstymo konkurse „Bebras“.
Gruodžio 10 d. gimnazijoje vyko papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinės K. Kaučikaitės
atliekamos respublikinio Balio Dvariono pianistų konkurso programos perklausa. Mokinės
mokytoja R. Sližienė.
Gruodžio 11 d. tikybos mokytoja S. Raubickaitė Ch. Frenkelio viloje vedė netradicinę pamoką
gimnazijos I–III klasių mokiniams „Krikščionybės siužetai 19 a. graviūrose“.
Gruodžio 11 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje
„Laiko ženklai“ dalyvavo 4 klasės mokinė Aušrinė Leščinskytė (mokytoja I. Tautkuvienė) ir
gimnazijos III klasės mokinė Gabija Šustauskaitė (mokytoja B. Smiltinikienė, koncertm. I.
Tautkuvienė).
Gruodžio 11 d. gimnazijos mokinių tarybos atstovai I. Lukytė, R. Klungevičiūtė, N. Uzakov, A.
Šimaitis dalyvavo Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro organizuotame renginyje,
skirtame paminėti tarptautinei žmogaus teisių dienai. Renginys vyko Šiaulių jaunimo centre.
Gruodžio 11 d. respublikiniame konkurse „Skriski, giesmele“ Šaukėnuose (Kelmės raj.)
dalyvavo 4 klasės mokinė Rugilė Sabaliauskaitė (mokytoja H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė).
Rugilei lamzdeliu pritarė 4 klasės mokinė Ugnė Džiovelytė (mokyt. A. Bernotas). R. Sabaliauskaitė
konkurse apdovanota II laipsnio laureato diplomu.

Gruodžio 11 d. gimnazijoje vyko 1–4 klasių mokinių, kuriuos paruošė mokytojos M. Kaubrienė,
L. Mameniškytė, K. Juciūtė, I. Brūzgienė, R. Sližienė, D. Šulcaitė, kalėdinis koncertas „Švenčių
belaukiant“.
Gruodžio 14 d. gimnazijos koncertų salėje įvyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
dainavimo mokinių koncertas.
Gruodžio 14 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ Advento popietėje koncertavo gimnazijos
I–IV klasių liaudininkai.
Gruodžio 14 d. gimnazijos IV klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokojepaskaitoje „Efektyvi komunikacija: kaip klausytoją paversti pašnekovu“, kurią vedė Lietuvos verslo
kolegijos dėstytoja Raimonda Tamoševičienė.
Gruodžio 14 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko 2015 metų Šiaulių miesto jaunųjų
kūrėjų stipendijos laureato, gimnazijos III klasės mokinio M. Lukausko koncertas „Akordeono
kalėdos“. Koncerte taip pat dalyvavo gimnazijos akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė).
Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Gruodžio 14 d. gimnazijos bendrabutyje įvyko muzikinis vakaras „Kalėdinis talentų šou“.
Gruodžio 15 d. gimnazijos atestacijos komisijos nutarimu nuo 2016 m. sausio 1 d. gimnazijos
mokytojai Irinai Tautkuvienei suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija, o
mokytojui Kęstučiui Radavičiui – vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Gruodžio 15 d. Šiaulių „Dvaro“ turgavietėje vykusios kalėdinės mugės metu koncertavo
mokytojos N. Vaičiulienės paruoštas I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis su instrumentinės grupės
pritarimu, 2 klasės mokinė S. E. Kart ir mokytojos D. Vasauskienės papildomo mokymo skyriaus
mokinės B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (akordeonų duetas).
Gruodžio 15 d. mokytoja I. Rimšienė gimnazijoje pravedė vokiečių kalbos vertimų ir iliustracijų
projektą „Tavo žvilgsnis“.
Gruodžio 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta gimnazijos mokinių dailės darbų
paroda. Ekspozicijai atrinkti visų dailės mokinių geriausiai išpildyti tapybos, akvarelės, keramikos,
projektavimo, grafikos, piešimo, fotografijos darbai. Atidarymo metu koncertavo akordeonų duetas
K. Stasiūnaitė ir B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė). Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Gruodžio 15 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus bendrojo
fortepijono mokinių koncertas „Muzikiniai eskizai“. Koncerto organizatorė ir vedėja mokytoja R.
Sližienė.
Gruodžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai surengė dainavimo koncertą, kuriame dalyvavo
mokytojų J. Juozūnienės, B. Smiltinikienės, H. Mockienės ir V. Gurejevos paruošti solistai bei
mokytojų N. Vaičiulienės ir J. Juozūnienės vadovaujami vokaliniai ansambliai. Koncerto dalyviams
akompanavo koncertmeisteriai K. Juciūtė, R. Daukantaitė, I. Tautkuvienė, S. Vaičiulionis ir
instrumentinės grupės, kuriose muzikavo mokiniai R. Klungevičiūtė, I. Bruveris, J. Jurevičius, A.
Mituzas.
Gruodžio 16 d. gimnazijos salėje koncertavo mokytojo M. Būdos paruošti gimnazijos ir
papildomo mokymo skyriaus gitaristai (solo ir ansambliai).
Gruodžio 16 d. Šiaulių Laiptų galerijoje vykusiame mokytojos N. Prascevičienės mokinių
koncerte grojo 1 kl. mokinys P. Ubartas ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinys P.
Vilkas (koncertm. D. Šulcaitė).
Gruodžio 17 d. mokytoja V. Einorienė II gimn. kl. mokiniams vedė integruotą rusų k. ir anglų k.
pamoką „Kalėdos“.
Gruodžio 17 d. gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada,
kurią organizavo mokytojas V. Tamoševičius. Iš dalyvavusių mokinių (35) atstovauti Šiaulių miesto
lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje deleguota II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė.
Gruodžio 17 d. gimnazijoje vyko I–II klasių anglų kalbos olimpiada, kurią pravedė mokytoja Z.
Gramailienė. Nugalėtojai – A. Šimaitis, I gimn. kl., Ž. Tankūnas, II gimn. kl.

Gruodžio 17 d. gimnazijos IV klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokojepaskaitoje „Rašinio komponavimas – kaip sudominti skaitytoją“, kurią vedė Lietuvos verslo
kolegijos dėstytoja Raimonda Tamoševičienė.
Gruodžio 17 d. gimnazijos salėje koncertavo 2–4 klasių mokiniai (dainavimas).
Gruodžio 17 d. Šiaulių Rasos progimnazijos bendruomenei koncertavo mokiniai N. Latovinas, J.
Jurevičius, G. Šustauskaitė, D. Alejūnas, B. Ručinskas. Mokinius koncertuoti pakvietė mokytoja O.
Girjotienė.
Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje vyko tradicinis gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus
geriausiųjų pianistų Advento vakaras-koncertas, kuriame dalyvavo ir 1 kl. mokinys P. Ubartas
(mokyt. N. Prascevičienė), gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė
(mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė), mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“
(mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė).
Gruodžio 18 d. 4 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoką vedė rašytoja Gintarė Adomaitytė.
Gruodžio 18 d. Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė 1 klasės mokiniams pravedė
integruotą pasaulio pažinimo pamoką, padovanojo vaikams „Asmens higienos“ užduočių knygelę.
Gruodžio 18 d. gimnazijos salėje Advento vakarą surengė gimnazijos liaudies instrumentų
metodinė grupė.
Gruodžio 18 d. spaustuvė „Bruknė“ išleido 2016 metų kalendorių, kurį puošia 1–4 klasių
mokinių parodos-konkurso „Rudnosiukas“ kūrybiniai darbai. Kalendoriaus išleidimo idėjos autorė
mokytoja L. Narušienė, maketą parengė mokytoja J. Budrienė.
Gruodžio 19 d. Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų konkurse
„Dainuok, žiemužėle 2015“ dalyvavusi 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė)
laimėjo 2 vietą. Konkursas vyko Šiaulių kultūros centre.
Gruodžio 19 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko mokytojos R. Sližienės mokinių koncertas „Ką
mums pasakoja muzika?“.
Gruodžio 21 d. mokinių forumas nagrinėjo temą „Kur slypi Kalėdų džiaugsmas?“. Forumą vedė
socialinė pedagogė V. Alasauskienė ir l. e. bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos pareigas A.
Vaičiūnienė.
Gruodžio 21 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos I–IV klasių ir papildomo mokymo skyriaus
stygininkų koncertas.
Gruodžio 21–23 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių kalėdiniai renginiai.
Gruodžio 22 d. gimnazijos III–IV klasių vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė) koncertavo
instrumentinės muzikos vakare „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje.
Gruodžio 23 d. 3 ir 4 klasių mokiniai susipažino su kinologo profesija. Užsiėmimą pravedė
Jaunųjų gamtininkų centro kinologų būrelio vadovė Rasa su vokiečių aviganiu Rubiu.
Gruodžio 23 d. vyko gimnazijos I–IV klasių netradicinio ugdymo diena „Šv. Kalėdų belaukiant“.
Gruodžio 27 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo
Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šv. Kazimiero ordino renginyje.
Gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarybos sprendimu mūsų gimnazijai
naudoti perduota dalis Šiaulių universiteto Menų fakulteto patalpų (Vytauto 103A).
Gruodžio 29 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) kartu su O.
Lukauskaite koncertavo Šiaulių klubo „Lemtis“ renginyje.
Gruodžio 31 d. Šiaulių kamerinio orkestro ir ansamblio „Ars vivo“ naujametiniame koncerte
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje grojo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Sausio 9–10 d. 2 klasės mokinys M. Dudnikas dalyvavo Druskininkuose vykusiose tarptautinėse
šachmatų varžybose „Aquapark open“ ir laimėjo 1 vietą savo amžiaus grupėje.
Sausio 11 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo Šiaulių 1 muzikos mokykloje vykusio Nacionalinio B. Dvariono pianistų

konkurso regioninio turo pasirodyme. Mokinė atrinkta dalyvauti kitame etape, kuris vyks
Klaipėdoje. Vertinimo komisijoje dalyvavo fortepijono metodinės grupės pirmininkė M. Kaubrienė.
Sausio 12 d. mokytoja L. Narušienė suorganizavo mokiniams kelionę į Telšius. Dailės
programos III ir IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto
studentų pusmečio darbų peržiūroje, susipažino su studijų programomis ir stojimo tvarka bei
reikalavimais. Mokinius lydėjo ir mokytojas V. Barakauskas.
Sausio 12 d. gimnazijos akordeono metodinė grupė suorganizavo Baltarusijos atlikėjo,
filharmonijos solisto, tarptautinių konkursų laureato V. Pligavkos koncertą, kuris vyko Šiaulių
kamerinėje salėje „Polifonija“.
Sausio 13 d. gimnazijos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“,
skirtos Laisvės gynėjų dienai paminėti. Klasėse prisiminta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui
svarbi diena, ant palangių uždegtos žvakutės.
Sausio 13 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo Šiaulių „Sandoros“
progimnazijoje vykusiame renginyje, skirtame paminėti Sausio 13-ąją.
Sausio 13 d. gimnazijos mokiniai M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė, V. Baikauskytė (III
gimn. kl.), K. Goštautaitė, D. Alejūnas (IV gimn. kl.) su mokytoja M. Markevičiene dalyvavo
Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtame renginyje Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos
komisariate.
Sausio 13 d. gimnazijos IV kl. mokinė A. Vaitkevičiūtė (mokyt. R. Marozienė, koncertm. D.
Šulcaitė), papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė,
koncertm. L. Mameniškytė) dalyvavo Šiaulių 1 muzikos mokykloje vykusio Nacionalinio B.
Dvariono stygininkų konkurso regioninio turo pasirodyme. Abi mokinės pateko į kitą konkurso
etapą.
Sausio 15 d. gimnazijos III klasių mokiniai (17) su mokytojomis N. Vaičiuliene ir M. Jakutiene
vyko į Kauną dalyvauti renginyje „Moksleivių diena VDU“.
Sausio 15 d. gimnazijos I klasės mokinė M. Puidokaitė (mokyt. E. Leparskienė) dalyvavo Šiaulių
miesto biologijos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.
Sausio 15 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I.
Kaškelytė) dalyvavo UAB „Rūta“ renginyje Šiaulių dramos teatre.
Sausio 15 d. akordeonistų orkestro grupė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Liberalų partijos
renginyje.
Sausio 16 d. 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo X
respublikiniame populiarios dainos festivalyje „Baltumo šventė“ Kaune. Rugilė apdovanota
diplomu ir taure.
Sausio 19 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 19 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių tėvų individualūs pokalbiai su klasių vadovėmis,
aptariant kiekvieno mokinio 1 pusmečio pasiekimus ir pažangą. 4 klasės tėveliai aptarė mokinių
mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programas gimnazijoje galimybes.
Sausio 20 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose
Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 20 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavo K. Dargužaitė, 2 kl., S. Petrulytė (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė),
U. Balsytė, 2 kl., R. Maižvilaitė, 4 kl. (mokyt. J. Minkevičiūtė), R. Sabaliauskaitė, 4 kl., papildomo
mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė). Mokinė
L. Jurgutavičiūtė atrinkta dalyvauti kitame ture.
Sausio 20 d. gimnazijos I klasės mokinė G. Grigaitytė dalyvavo mokytojos N. Prascevičienės
mokinių koncerte Vilniuje, kuris vyko Stasio Vainiūno namuose.
Sausio 21 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose
Nacionalinių lėlių muziejuje.

Sausio 21 d. II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. V. Tamoševičius) dalyvavo Šiaulių
miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje.
Sausio 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt.
Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė), M. Šaltytė, A. Bagūnaitė, A. Andrijauskaitė (III gimn. kl.) ir
III–IV gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė) bei
mokytojos V. Gurejevos mokinės O. Šidlauskaitė, K. Taunytė, R. Budreckaitė (koncertm. I.
Tautkuvienė). Atlikėjams pritarė gimnazijos mokiniai (instrumentalistai) A. Vaitkevičiūtė, L.
Žalytė, G. Tautkutė, A. Mituzas, J. Jurevičius. Vokaliniai ansambliai atrinkti dalyvauti kitame ture.
Sausio 22 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 22 d. gimnazijos III ir IV klasių mokiniai M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė, V.
Baikauskaytė, K. Goštautaitė, D. Alejūnas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo Šiaulių apygardos
teismo renovuotų patalpų atidarymui skirtame renginyje.
Sausio 22 d. gimnazijos I klasės mokiniai N. Uzakov ir M. Puidokaitė (mokyt. D.
Jemeljanovienė) dalyvavo Šiaulių miesto chemijos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių Simono
Daukanto gimnazijoje.
Sausio 22 d. mokytoja J. Šaltė su 4 kl. mokiniais respublikinėje konferencijoje „Skaitymas ir
skaitymo skatinimas: laikmečio aktualijos, patirtis ir galimybės“, kuri vyko Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje, pristatė projekto „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“
įgyvendinimo patirtį ir perspektyvas.
Sausio 24 d. gimnazijos 3 klasės bendruomenės nariai vyko į Rygą, kur žiūrėjo P. Čaikovskio
baletą „Spragtukas“.
Sausio 25–27 d. gimnazijos choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė organizavo
dainininkės Jolantos Stanelytės (Italija) meistriškumo kursus regiono mokytojams. Atvirose
pamokose dalyvavo mokytojų J. Juozūnienės, B. Smiltinikienės, V. Gurejevos, R. Narkaus
mokiniai.
Sausio 26 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė Šiaulių
„Juventos“ progimnazijoje surengė solinį koncertą (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L.
Mameniškytė).
Sausio 27 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame vertimo projekte „Tavo žvilgsnis
2016“ (mokyt. V. Einorienė, Z. Gramailienė). Mokiniai vertė tekstus iš anglų ir rusų kalbų.
Sausio 27 d. III gimn. kl. mokiniai A. Skurvydas, E. Petraitis ir IV gimn. kl. mokinys D.
Alejūnas dalyvavo ŠPRC vykusiame respublikiniame informacinių technologijų ir anglų kalbos
konkurse „Žinių erdvės“ (mokyt. R. Jonaitienė, Z. Gramailienė) ir tapo konkurso nugalėtojais.
Sausio 28 d. gimnazijos Mokytojų taryba posėdžio metu aptarė 1 pusmečio ugdymo(si)
rezultatus, naujus LR ŠMM patvirtintus švietimo dokumentus, gimnazijos 2016 metų veiklos planą,
buvo pristatyta VKĮKG darbo analizė, išklausyta gimnazijos direktorės I. Asauskienės mokslo metų
1 pusmečio veiklos ataskaita.
Sausio 29 d. gimnazijoje pravesta istorijos olimpiada, kurioje dalyvavo aštuoni II ir III gimn. kl.
mokiniai (mokyt. D. Marcišauskienė).
Sausio 30 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo VIII respublikiniame Johano Sebastiano Bacho jaunųjų pianistų konkurse, kuris
vyko Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. K. Kaučikaitė apdovanota diplomu.
Sausio 30 d. TV konkurso „Dainų dainelė“ zoninio turo atrankoje, kuri vyko Šiaulių dainavimo
mokykloje „Dagilėlis“ dalyvavo gimnazijos III–IV klasių vokalinis ansamblis (mokyt. J.
Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė), gimnazijos papildomo mokymo skyriaus vokalinis
ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė) ir solistė L. Jurgutavičiūtė
(mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. Drakšienė).

Vasario 1 d. Šiaulių miesto I–II gimn. klasių mokinių anglų kalbos konkurse Šiaulių „Romuvos“
gimnazijoje dalyvavo mokiniai A. Šimaitis, I gimn. kl. ir Ž. Tankūnas, II gimn. kl. (mokyt. Z.
Gramailienė).
Vasario 1 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje paruošta paroda „V. A. Mocartas – paslaptingasis
genijus“, skirta kompozitoriaus 260-osioms gimimo metinėms.
Vasario 1 d. gimnazijoje pradėta visą mėnesį truksianti akcija „Nevėluokime į pamokas“,
siekiant atkreipti dėmesį, kad vėlavimasis yra mandagumo ir kultūringumo trūkumas. Akcijos
organizatorė socialinė pedagogė V. Alasauskienė.
Vasario 2 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo Nacionalinio Balio Dvariono konkurso
dalyvės: G. Roduner, 4 kl. (mokyt. L. Mameniškytė), papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L.
Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė) ir 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė
(mokyt. R. Sližienė). Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Vasario 2 d. pateikta projekto programos Erasmus+ KA1 gimnazijos projekto paraiška (mokyt.
L. Narušienė).
Vasario 3 d. rytmetį gimnaziją ir visą Lietuvą pasiekė liūdna žinia apie prof. Sauliaus Sondeckio
iškeliavimą amžinybėn.
Vasario 3 d. gimnazijos mokiniai svečiavosi Ginkūnų darželyje ir pristatė gimnazijoje vykdomas
ugdymo programas bei kitas veiklas. Mokinius lydėjo mokyt. I. Tautkuvienė ir L. Narušienė.
Darželio auklėtiniams koncertinę programą atliko ir gimnaziją pristatė pradinių klasių mokiniai: E.
Šlymas (mokyt. B. Smiltinikienė), M. Gaučaitė (mokyt. M. Minčiūnienė), R. Sabaliauskaitė
(mokyt. I. Tautkuvienė), U. Vasiliauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė), P. Gedrimaitė, V. Verbaitė
(mokyt. L. Narušienė).
Vasario 3 d. gimnazijos liaudininkai dalyvavo Šiaulių „Dainų“ muzikos mokykloje vykusiame
konkurse „Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“ ir visi laimėjo
prizines vietas. 1 vietų laimėtojai: O. Zukaite Davies, 2 kl. (mokyt. L. Andriuškienė, koncertm. L.
Filimonenko), R. Petraitytė, IV gimn. kl. (mokyt. R. Vaišnorienė, koncertm. D. Šulcaitė), A.
Vaitkevičiūtė, IV gimn. kl. (mokyt. R. Marozienė, koncertm. D. Šulcaitė). 2 vietų laimėtojai: G.
Grotuzaitė, 2 kl., U. Džiovelytė, 4 kl. (mokyt. A. Bernotas, koncertm. L. Filimonenko), O.
Šidlauskaitė, III gimn. kl. (mokyt. R. Vaišnorienė, koncertm. D. Šulcaitė), E. Stasaitytė, A. Butkutė
(mokyt. L. Andriuškienė, koncertm. L. Filimonenko). Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
mokiniai taip pat apdovanoti laureatų diplomais: G. Barauskis laimėjo 1 vietą ir diplomą už
geriausiai atliktą pjesę, K. Bernotas – 1 vietą (mokyt. A. Bernotas, koncertm. L. Filimonenko), O.
Bliūdžiūtė – 2 vietą (mokyt. R. Marozienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Vasario 3 d. 3 klasės mokiniai su klasės mokytoja V. Šuipiene dalyvavo bibliotekoje „Šaltinėlis“
vykusioje mobiliosios komiksų skaityklos atidarymo šventėje.
Vasario 3 d. Šiaulių miesto pradinių klasių dailės olimpiadoje dalyvavo mokytojos J. Šaltės
paruošta 4 klasės mokinė Ramunė Vaicekauskaitė. Mokinė laimėjo 2 vietą.
Vasario 3 d. gimnazijos bendrojo fortepijono metodinė grupė surengė edukacinį mokinių
koncertą Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Koncerto programoje dalyvavo gimnazijos
mokiniai A. Andrijauskaitė, V. Baikauskytė, M. Dambrauskaitė, L. Elinskytė, G. Grotuzaitė, I.
Jablonskytė, J. Janušauskas, I. Kasparas, R. Klungevičiūtė, R. Mikalkėnaitė, R. Petraitytė, G.
Šustauskaitė ir papildomo mokymo skyriaus mokinė J. Jakaitytė. Mokinius paruošė mokytojos A.
Abromavičienė, I. Brūzgienė, L. Filimonenko, M. Kaubrienė, L. Mameniškytė, I. Tautkuvienė.
Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Vasario 3 d. dailės mokytojas V. Barakauskas pradėjo vesti dailės studiją gimnazijos mokinių
tėvams ir mokytojams.
Vasario 4 d. gimnazijoje pravestas konkursas „Geografijos Kengūra 2016“, kuriame dalyvavo
gimnazijos I–III klasių mokiniai. Mokinius parengė mokytoja L. Kundrotienė.

Vasario 4 d. gimnazijos II klasės mokinė G. Petrevičiūtė (mokyt. O. Girjotienė) dalyvavo
konferencijoje „Aplinkosauga mano kasdieniniame gyvenime – mitas ar realybė?“, kuri vyko
Šiaulių sporto gimnazijoje.
Vasario 4 d. gimnazijos salėje surengtas koncertas „In Memoriam“, skirtas prof. S. Sondeckio
atminimui pagerbti. Koncerte, kurį vedė mokytoja R. Sližienė, dalyvavo mokiniai L. Jurgutavičiūtė
(mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė), J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Drakšienė), K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė), G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm.
D. Šulcaitė), mokytojai R. Marozienė ir A. Bernotas, V. Gurejeva ir I. Tautkuvienė, gimnazijos
absolventė E. Bartkevičiūtė.
Vasario 5 d. pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“, kur žiūrėjo
edukacinę-muzikinę pasaką „Kaip ežiukas chorą būrė“.
Vasario 5 d. Nacionalinio Balio Dvariono konkurse Klaipėdoje dalyvavo gimnazijos papildomo
mokymo skyriaus mokinės. Smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm.
L. Mameniškytė) tapo laureate ir buvo apdovanota specialiuoju prizu „Už įtikinamiausią virtuozinio
kūrinio atlikimą“ bei pakviesta dalyvauti tarptautiniame konkurse. Pianistė K. Kaučikaitė (mokyt.
R. Sližienė) tapo konkurso diplomante.
Vasario 6 d. mokytoja M. Jakutienė su vyresnių klasių mokiniais (5) vyko į Vilnių, kur lankėsi
LITEXPO vykusioje tarptautinėje studijų programų parodoje „Studijos 2016“.
Vasario 8 d. mokytoja L. Narušienė Kužių seniūnijos salėje vedė edukacinį dailiųjų amatų
užsiėmimą „Senų rūbų atnaujinimas ir naujo modelio dizainas, siuvimas“. Užsiėmimas vykdomas
pagal projekto „Verslo ir amatų akademija“ programą. Tokie pat renginiai numatyti ir Kairių
bibliotekoje kovo 7, 14 ir 21 dienomis.
Vasario 9 d. gimnazijos visų klasių mokiniai paminėjo Užgavėnių šventę. Renginį suorganizuoti
ir pravesti padėjo 1 klasės mokinės Austėjos mama Jurgita Aldukevičiūtė-Janauskienė su ŠPRC
komanda, kuriai kartu vadovavo Ilona Valčiukienė.
Vasario 10 d. pietų pertraukos metu gimnazijos mokiniai dalyvavo forume, skirtame šv.
Valentino dienai paminėti.
Vasario 10 d. gimnazijos IIIa, IIIb klasių mokiniai M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R.
Klungevičiūtė, G. Gelžinytė, O. Šidlauskaitė, D. Varanavičius su vadovėmis N. Vaičiuliene ir R.
Valiukiene surengė parodą-koncertą Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose. Koncerto
programoje dalyvavo 2 klasės mokinė S. E. Kart.
Vasario 10 d. įvyko gimnazijos I–IV klasių mokinių tėvų susirinkimai klasėse. II gimn. kl.
mokinių tėvai buvo supažindinti (I. Motekaitienė) su PUPP vykdymo tvarka, Vidurinio ugdymo
programos nuostatomis, naujais LR ŠMM patvirtintais dokumentais, brandos darbo programa. IV
gimn. kl. mokinių tėvai supažindinti ir informuoti apie brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarką (A. Vaičiūnienė). Klasių vadovai aptarė mokinių 1 pusmečio pasiekimus ir individualią
pažangą.
Vasario 11 d. gimnazijos II klasės mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. D. Marcišauskienė)
dalyvavo Šiaulių miesto istorijos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių universiteto gimnazijoje.
Vasario 11 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje paruošta paroda „Jie pasirašė už laisvę: 1918
metų Nepriklausomybės akto signatarai“.
Vasario 12 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko koncertas-minėjimas, skirtas Vasario 16-ajai.
Koncerto programoje dalyvavo gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V.
Daknienė), 4 klasės mokinių choras (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė). Eiles skaitė
mokiniai: A. Andrijauskaitė, R. Budreckaitė, S. Lešinskaitė (II gimn. kl.), J. Dudnikas, G.
Krivickaitė, K. Lembutytė, Ž. Makreckaitė, G. Stenianskytė (III gimn. kl.). Renginį organizavo
mokytojas V. Tamoševičius.
Vasario 12–14 d. Kaune vykusiame Nacionalinio Balio Dvariono konkurse profesinio rengimo
kategorijoje gimnazijos mokinės laimėjo diplomus. Tai 4 klasės mokinė G. Roduner (mokyt. L.
Mameniškytė) ir IV klasės mokinė A. Vaitkevičiūtė (mokyt. R. Marozienė, koncertm. D. Šulcaitė).

Vasario 14 d. Kaune VDU Muzikos akademijoje Nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatų
koncerte, kurį įrašė LRT, grojo papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt.
M. Minčiūnienė).
Vasario 15 d. pradinių klasių mokinių darbai dalyvavo iliustruotų pasakų kūrimo konkurse
„Žiemos pasaka“ Šiaulių r. Verbūnų mokykloje. 2 vietos laureato apdovanojimą pelnė 2 klasės
mokinės A. Atstopaitės sukurta iliustruota pasaka „Miško stebuklai“ (mokyt. J. Šaltė, R.
Gudmonienė).
Vasario 16 d. Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje vykusiame renginyje, skirtame Vasario 16
paminėti, kartu su Šiaulių pučiamųjų orkestru dainavo gimnazijos III klasės mokinė G. Šustauskaitė
(mokyt. B. Smiltinikienė), kuri atliko Lietuvos himną ir V. Kernagio dainą „Baltas paukštis“.
Vasario 17 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko renginys „Šimtadienis“.
Vasario 18 d. gimnazijoje vyko protų mūšio „Kartu mes Lietuva“ pirmasis etapas, kuriame
dalyvavo mokinių ir tėvų komanda. Renginį organizavo mokytoja D. Marcišauskienė.
Vasario 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje
„Būsimas gimnazistas“, kurį organizavo LMS Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras,
dalyvavo gimnazijos mokinių komanda: M. Avižienis, J. Dudnikas, J. Jurevičius, G. Petrevičiūtė,
D. Varanavičius.
Vasario 18 ir 19 d. gimnazijoje vyko XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso regioninis etapas. Konkursą
organizavo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė.
Vasario 18 ir 19 d. gimnazijoje vyko vaikų atranka į būsimą 1 klasę.
Vasario 20 d. gimnazijos mokinių darbai pateikti tarptautinio FAI piešinių konkurso „Aviasporto
ir gamtos harmonija“ nacionaliniam turui.
Vasario 20 d. Kaune vykusiame akordeono muzikos festivalyje „Laiko ritmu“ dalyvavo 2 klasės
mokinys M. Dudnikas, 4 klasės mokinė M. Dambrauskaitė, papildomo mokymo skyriaus 7 klasės
mokinė A. Buturlakina (mokyt. M. Markevičienė) ir 6 klasės mokinė B. Liutkutė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Vasario 20 d. 2 klasės mokinys Erikas Sabaliauskas dalyvavo „LR šaškių čempionate“ vaikų iki
10 metų grupėje ir tapo Lietuvos čempionu.
Vasario 22 d. gimnazijoje vyko koncertas-susitikimas su VDU Muzikos akademijos Akordeono
skyriaus bakalauro studijų studentais ir pedagogais K. Stonkumi ir P. Velikiu. Koncertą organizavo
gimnazijos akordeono metodinė grupė.
Vasario 22 d. išsiųsti mokinių darbai Tarptautiniam pradinių klasių mokinių piešinių ir
dailyraščio konkursui „Skaitau lietuvišką pasaką“ (mokyt. L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė), kurį
organizavo Vilniaus Simono Daukanto progimnazija.
Vasario 22 d. Šiaulių vyskupijos Pastoriniame centre vykusiame renginyje „Darbščiųjų rankų
forumas“ dalyvavo gimnazijos II klasės mokinės A. Andrijauskaitė, L. Bučaitė, R. Budreckaitė, K.
Taunytė su klasės vadove V. Einoriene.
Vasario 23 d. gimnazijos mokiniai R. Budreckaitė, D. Kraujutytė (II gimn. kl.), S. Lešinskaitė,
N. Uzakov (I gimn. kl.) dalyvavo lietuvių kalbos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių Stasio Šalkauskio
gimnazijoje. Mokinius parengė mokytojas V. Tamoševičius.
Vasario 23 d. gimnazijos 3 klasės mokiniai G. Kamarauskaitė ir J. Zaleskis (mokyt. V. Šuipienė)
dalyvavo Gytarių progimnazijoje vykusioje lietuvių kalbos olimpiadoje.
Vasario 23 d. ŠU bibliotekoje atidaryta gimnazijos IV klasės mokinių J. Ručinsko ir R. Daunytės
darbų paroda. Koncertavo 3 kl. mokinys J. Drakšas ir 4 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt. Z.
Drakšas). Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Vasario 24 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje paruošta paroda „Menininko prigimtis
nesuvaržoma“, skirta kompozitoriaus J. Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms.
Vasario 24 d. gimnazijoje vyko respublikinis konkursas „Kalbų Kengūra 2016“, kuriame
dalyvavo I–III klasių atstovai. Konkursą organizavo mokytojos V. Einorienė ir Z. Gramailienė.

Vasario 24 d. gimnazijos II klasės mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt.V. Tamoševičius) dalyvavo
Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse, kuris vyko Šiaulių Lieporių gimnazijoje.
Vasario 24 d. tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo iškilmėse LR Prezidentūroje ir LR
Vyriausybės rūmuose dalyvavo III klasės mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M.
Markevičienė).
Vasario 24–28 d. gimnazijos II klasės mokinys I. Bruveris (mokyt. M. Markevičienė) ir
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės B. Liutkutė (6 kl., mokyt. D. Vasauskienė) ir A.
Buturlakina (7 kl., mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo tarptautiniame akordeonistų konkurse „Moj
siabra bajan“ Gomelio mieste Baltarusijoje. Merginos tapo diplomantėmis, o I. Bruveris laimėjo 3
vietą.
Vasario 24–29 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė,
I. Kaškelytė) dalyvavo Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame V tarptautiniame folkloro festivalyje.
Vasario 25 d. gimnazijos II klasės mokinės E. Švenytė ir K. Taunytė (mokyt. Z. Gramailienė)
dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vykusioje respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų,
vokiečių) metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų
mokymas(is) įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas“. Merginos anglų kalba
skaitė pranešimą „Kūrybiniai projektiniai darbai anglų ir rusų kalbų pamokose“.
Vasario 25 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi UAB „Egrida“, kur susipažino
su padangų montuotojo profesija. Po ekskursijos mokiniai klasėje surengė šventę „Šimtas dienų, kai
pirmokas esu“.
Vasario 25 d. gimnazijos pradinių klasių mokinių folklorinis ansamblis (mokyt. A. Bernotas) ir
papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė O. Bliūdžiūtė (mokyt. R. Marozienė) kartu su
mokytojais R. Maroziene ir A. Bernotu koncertavo Šiaulių m. savivaldybės Socialinių paslaugų
centre vykusio Šiaulių širdininkų klubo susirinkimo dalyviams.
Vasario 26 d. respublikiniame jaunųjų dainininkų konkurse Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijoje dalyvavo gimnazijos II klasės mokinė K. Taunytė (mokyt. V. Gurejeva) ir III
klasės mokinys M. Avižienis (mokyt. B. Smiltinikienė). Mokiniams, kurie apdovanoti diplomais,
akompanavo koncertmeisterė K. Butrimavičienė.
Vasario 27 d. mokytojas V. Tamoševičius pakvietė gimnazijos bendruomenę prisijungti ir
dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse.
Vasario 27–28 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje vykusiame IV
respublikiniame Jono Urbos stygininkų konkurse dalyvavo gimnazijos I klasės mokinė G.
Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė), gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus 6 kl. mokinė Ū. Rakickaitė (mokyt. L. Bražaitė, koncertm. O. Popova) ir 5 kl. mokinė L.
Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė). L. Jurgutavičiūtė laimėjo 1
vietą.
Vasario 29 d. išsiųsti mokinių piešiniai į LMNSC organizuotą Europos operos dienoms skirtą
tarptautinį mokinių meninės kūrybos konkursą ,,Operos pasaulis“. R. H. Vaicekauskaitės, 4 kl.
(mokyt. J. Šaltė) ir Emilijos Juodrytės, 3 kl. (mokyt. L. Narušienė) piešiniai pateko į geriausių
piešinių parodą.
Kovo 1 d. 3 ir 4 klasių mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir A. Mockuviene lankėsi Šiaulių
universitete, kur susipažino su fiziko, inžinieriaus ir dėstytojo profesija. Mokinių išvyką padėjo
organizuoti 4 klasės mokinės Rugilės tėvelis Artūras Sabaliauskas.
Kovo 1 d. parašyta ir pateikta paraiška projekto „Colorful Songs“ ERASMUS+KA2 (mokyt. J.
Šaltė) finansavimui gauti.
Kovo 1 d. gimnazijoje pravestame tarptautiniame matematikos konkurse dalyvavo I gimn. kl.
mokiniai M. Puidokaitė, A. Šimaitis ir II gimn. kl. mokiniai A. Andrijauskaitė, N. Vaitekaitytė.
Konkursą organizavo mokytoja R. Valiukienė.
Kovo 1 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos dailės metodinės grupės organizuota
tarptautinė tarpdalykinė konferencija „Gamtos ir Dievo vienybė Antoni Gaudi kūryboje“.

Konferencija skirta projekto Erasmus+ K1 programos vykdomų veiklų viešinimui. Mokytoja L.
Narušienė apie renginį parengė straipsnį „Sužavėti Antoni Gaudi architektūros“, kuris išspausdintas
leidiniuose „Švietimo naujienos“ Nr. 4 (359) bei „Švietimo panorama“ (24 p.).
Kovo 3 d. gimnazijos mokytojai pianistai dalyvavo Panevėžyje vykusiame EPTA seminarepraktikume. Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo meistriškumo pamokose, o mokytoja L. Mameniškytė – dalyvių koncerte.
Kovo 3 d. gimnazijos II klasės mokiniai su klasės vadove lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje.
Kovo 3 d. mokytoja R. Gudmonienė su 2 ir 4 klasių mokinių komanda dalyvavo Kaziuko
mugėje, kuri vyko Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriuje. Renginį organizavo
socialinis partneris Šiaulių l/d „Coliukė“.
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero dienos šventėje, kurios metu įteiktas Šv. Kazimiero ordino Lelijos
garbės ženklas išrinktam Šiaulių miesto šviesuoliui/ei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje
bibliotekoje koncertavo papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M.
Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė), kuriai buvo įteikta nominacija „Jaunajai šviesuolei“ bei
atminimo dovana.
Kovo 3 d. įvyko būsimų 1 klasės mokinių tėvų susitikimas su klasės mokytoja A. Mockuviene ir
gimnazijos administracija.
Kovo 4 d. gimnazijos II klasės mokinė G. Petrevičiūtė su mokytoja M. Jakutiene dalyvavo
Šiaulių universiteto bibliotekoje vykusioje moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir
ekonomikos projektinių darbų konferencijoje.
Kovo 4 d. gimnazijoje vyko 1–4 klasių surengta „Kaziuko mugė“.
Kovo 4 d. 4 klasės mokinių choras (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė) dalyvavo
respublikiniame vaikų ir jaunimo muzikos festivalyje „Paukščiai“, kuris vyko Šiaulių „Romuvos“
gimnazijoje.
Kovo 5 d. gimnazijos II klasės mokinės A. Andrijauskaitė (mokyt. I. Brūzgienė) ir R.
Budreckaitė bei 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. I. Tautkuvienė) dalyvavo Kauno
Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje vykusiame IV respublikiniame antrojo muzikos
instrumento (fortepijono) mokinių konkurse „Su šypsena“. Augustė laimėjo 2 vietą, o Rugilė su
Rūta apdovanotos diplomais.
Kovo 5 d. 3 klasės mokinys J. Drakšas ir 4 klasės mokinė A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas,
koncertm. K. Butrimavičienė) dalyvavo Alytuje vykusiame tarptautiniame instrumentinės muzikos
konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika 2016“. Justas konkurse laimėjo Grand Prix.
Kovo 5 d. N. Akmenės kultūros centre koncertavo gimnazijos II kl. mokinė E. Švenytė (mokyt.
M. Minčiūnienė).
Kovo 7 d. 1 ir 3 klasių mokiniai su mokytojomis L. Škėliene ir V. Šuipiene vyko į ekskursiją į
Naisius.
Kovo 8 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC, kur susipažino su floristo
profesija.
Kovo 8 d. gimnazijoje lankėsi LR Kultūros viceministrė P. Poderytė. Susitikimo su gimnazijos
mokiniais ir mokytojais metu P. Poderytė prisiminė savo gyvenimo istoriją nuo pradinės mokyklos
iki atsakingo posto valstybės tarnautojo pareigose, papasakojo apie įstatymų leidybą, darbo
ministerijoje specifiką. Susitikimo metu kūrinį trimitu atliko 3 klasės mokinys J. Drakšas (mokyt. Z.
Drakšas, koncertm. K. Butrimavičienė). Renginį koordinavo mokytoja R. Sližienė ir ugdymo
skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė.
Kovo 8 d. D. Šabasevičienės ir R. Vasinauskaitės knygos „Muzika kaip teatras. Kompozitorius
Faustas Latėnas“ pristatyme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje dalyvavo I
gimn. kl. mokinė G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Kovo 9 d. gimnazijos I ir II klasių mokiniai dalyvavo 9-ame nacionaliniame moksleivių
konkurse „Švari kalba – švari galva“, kurį gimnazijoje pravedė mokytojas V. Tamoševičius.

Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas, kurį vedė mokytoja D. Vasauskienė.
Kovo 9 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje atidaryta paroda „26-asis Nepriklausomybės
pavasaris“.
Kovo 9 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mergaičių ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž.
Stanelienė, koncertm. V. Daknienė) ir gimnazijos II–IV klasių kanklininkių ansamblis (mokyt. R.
Vaišnorienė) dalyvavo Panevėžyje vykusiame respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse
„Lietuva, aš už muziką“. Abu ansambliai savo kategorijose laimėjo 1 vietas.
Kovo 9 d. 4 klasės mokiniai dalyvavo baigiamajame edukacinių origami 3D užsiėmimų ciklo
renginyje „Aš tikrai myliu Lieruvą“, skirtame paminėti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
atkūrimo dieną, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Šaltinėlis“.
Kovo 10 d. išsiųsti mokyt. J. Šaltės mokinių piešiniai į tarptautinį XIV Pasaulio haiku konkursą
Lietuvoje (Vilnius).
Kovo 10 d. gimnazijos didžiojoje salėje paminėta Kovo 11-osios šventė. Renginio, kurį
organizavo mokytoja D. Marcišauskienė, metu koncertinius kūrinius atliko gimnazijos mišrus
choras, 3 klasės mokinių choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė), 2 klasės mokinys
M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė).
Kovo 10 d. gimnazijos komanda, vadovaujama mokytojos D. Marcišauskienės, dalyvavo protų
mūšio „Kartu mes Lietuva“ regioniniame etape, kuris vyko ŠPRC Statybos skyriuje.
Kovo 11 d. koncertų salėje „Saulė“ koncerte, skirtame Kovo 11-ajai, su Šiaulių kameriniu
orkestru dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė
(mokyt. M. Minčiūnienė).
Kovo 11 d. Radviliškio kultūros centre koncertavo III gimn. kl. mokiniai K. Keras ir G. Šutkus
(mokyt. M. Būda).
Kovo 14 d. Šiaulių jaunimo centre vykusiame renginyje, skirtame „Savaitei be patyčių“
dalyvavo gimnazijos Mokinių tarybos atstovai III gimn. kl. mokiniai M. Avižienis, J. Dudnikas, J.
Jurevičius, I. Lukytė, R. Navickaitė.
Kovo 14 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 klasės
mokinių koncertas.
Kovo 14 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt.
M. Minčiūnienė) koncertavo LMTA salėje vykusiame prof. J. Dvariono mokinių vakare-koncerte.
Kovo 15 d. 2 klasės mokiniai kartu su mokytoja R. Gudmoniene svečiavosi Šiaulių spaustuvėje
„Titnagas“ ir susipažino su spaustuvės darbuotojo profesija.
Kovo 15 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje paruoštas stendas tema „Veiksmo savaitė be
patyčių“ su žinomų žmonių mintimis ir pasisakymais apie patyčias.
Kovo 15 d. gimnazijoje vyko bendruomenės atstovų (mokinių-mokytojų-tėvų) forumas „Geros
mokyklos link“, kurį pravedė ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė.
Kovo 16 d. renginyje, skirtame „Savaitei be patyčių“, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“
dalyvavo 2 klasės mokinė K. Dargužaitė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Kovo 16 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė)
koncertavo Šiaulių universitete. Moksleivių dainų šventės kūrinius dirigavo A. Andrijauskaitė, L.
Brazauskas, G. Savickaitė (mokyt. J. Juozūnienė) ir R. Navickaitė (mokyt. R. Daukantaitė).
Kovo 16 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos 1–4 klasių pianistai ir stygininkai.
Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Kovo 16 d. mokytoja I. Rimšienė su gimnazijos I–II klasių mokiniais Ch. Frenkelio viloje
dalyvavo susitikime su filmo „Vakarykštis sniegas“ režisiere Yael Reuveny.
Kovo 17 d. mokytoja R. Valiukienė gimnazijoje pravedė respublikinį konkursą „Matematikos
Kengūra 2016“, kuriame dalyvavo gimnazijos I–IV klasių mokiniai.

Kovo 17 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vykusiame meninio skaitymo konkurse „Margas mano
pasaulis“ dalyvavo 3 kl. mokinė P. Gedrimaitė (mokyt. V. Šuipienė) ir 4 kl. mokinė R. Maižvilaitė
(mokyt. A. Mockuvienė). R. Maižvilaitė laimėjo 1 vietą.
Kovo 17 d. Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Gamta – visų
namai“ dalyvavo 3 kl. mokinės G. Kamarauskaitė ir D. Markulytė (mokyt. V. Šuipienė) bei 4 kl.
mokinė S. Petrulytė (mokyt. A. Mockuvienė).
Kovo 17 d. gimnazijos 3 klasės mokiniai K. Žiogas ir V. Verbaitė (mokytoja L. Narušienė)
dalyvavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusiame konkurse „Vienos linijos piešinio
čempionatas“.
Kovo 17 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai kartu su klasių vadovais ir renginio organizatorėmis
V. Alasauskiene ir E. Belanoškiene dalyvavo forume tema „Padėk man užaugti be patyčių“.
Kovo 17 d. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Aidas“ vykusiame knygų
pristatyme „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“
dalyvavo gimnazijos mokiniai: M. Lukauskas, G. Šustauskaitė, O. Šidlauskaitė (III gimn. kl.), N.
Latovinas, K. Šaltmirytė (IV gimn. kl.). Renginio metu koncertavo mokiniai N. Latovinas ir M.
Lukauskas. M. Lukauskas dalyvavo ir pokalbyje su žurnalistu D. Radzevičiumi. Mokinius lydėjo
mokytoja Z. Gramailienė.
Kovo 17 d. mokytoja I. Rimšienė su gimnazijos I–II klasių mokiniais Ch. Frenkelio viloje
žiūrėjo kiną „Rikas, Oskaras ir gilumų šešėliai“.
Kovo 18 d. mokytojo A. Bernoto vadovaujamas ansamblis dalyvavo Šiaulių 1-oje muzikos
mokykloje vykusiame Povilo Samuičio pučiamųjų liaudies instrumentų ansamblių festivalyje.
Kovo 18 d. gimnazijos mažojoje salėje pietų pertraukos metu bendruomenė susirinko į
baigiamąjį „Savaitės be patyčių“ renginį.
Kovo 18 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės
mokinių koncertas.
Kovo 18–19 d. geriausiai pamokas lankę I–IV klasių gimnazistai dalyvavo stovykloje „Naktis
mokykloje“.
Kovo 19 d. gimnazijos pradinių klasių bendruomenių šeimos dalyvavo plaukimo varžybose
„Plaukiu aš, tėtis ir mama – plaukiame visa šeima“, kurios vyko Šiaulių plaukimo mokykloje
„Delfinas“.
Kovo 21 d. gimnazijos II klasės mokiniai dalyvavo PUPP – tikrinosi lietuvių kalbos gebėjimus
žodžiu.
Kovo 21 d. UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriumi apdovanojo moksleivių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok!“
nugalėtojus. Gimnazijos I kl. mokinė M. Puidokaitė laimėjo 2 vietą (mokyt. J. Šaltė).
Kovo 23 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena būsimiems naujiems aukštesnių klasių
mokiniams.
Kovo 23–24 d. Klaipėdoje vykusiame Lietuvos nacionaliniame akordeonistų konkurse dalyvavo
gausus gimnazijos mokinių būrys: A. Janauskytė, 2 kl. (2 vieta, mokyt. D. Vasauskienė), M.
Dambrauskaitė, 4 kl. (diplomas), M. Lukauskas, III gimn. kl. (3 vieta), III–IV gimn. kl. kvintetas (1
vieta), A. Norbutaitė (padėka), mokyt. M. Markevičienė. Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
mokytojos D. Vasauskienės mokinės: B. Liutkutė, 6 kl. (2 vieta), duetas B. Liutkutė ir K.
Stasiūnaitė (3 vieta) ir mokyt. M. Markevičienės 7 kl. mokinė A. Buturlakina (diplomas).
Kovo 23 d. Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje vykusioje metodinėje-praktinėje konferencijoje
„Meno / muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“ pranešimus pristatė
mokytojos M. Kaubrienė ir R. Marozienė.
Kovo 24 d. gimnazijoje vykusiame seminare-praktikume „Aktyvieji mokymo(si) metodai“
pranešimus pristatė mokytojos A. Vaičiūnienė, D. Marcišauskienė, A. Mockuvienė, M. Kaubrienė ir
J. Juozūnienė, L. Narušienė. Tą pačią dieną mokytojai padedami „INVL Asset Management“

atstovų mokėsi finansinio raštingumo. Šią paskaitą inicijavo 1 klasės mokinės N. Tamošaitytės
mama Neringa Tamošaitienė.
Kovo 25 d. gimnazijos IV klasės mokiniai laikė lietuvių kalbos įskaitą.
Kovo 28 d. grupė gimnazijos akordeonistų su mokytojais M. Markevičiene, J. Markevičiumi ir
D. Vasauskiene lankėsi Vilniuje. Po ekskursijos įvairiuose sostinės objektuose visi klausėsi
Prancūzijos akordeonisto, kompozitoriaus R. Galliano bei gitaristo S. Luc koncerto.
Kovo 29 d. gimnazijos I, IIIa ir IIIb klasių mokiniai su klasių vadovėmis D. Marcišauskiene, N.
Vaičiuliene ir R. Valiukiene vykdė veiklas, skirtas etnokultūriniam ugdymui.
Kovo 30 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje susitikime su
Vilniaus dizaino kolegijos atstovais, kurie pristatė savo studijų programas. Mokinius lydėjo
mokytoja L. Narušienė.
Kovo 30 d. Šiaulių vyskupijos kurijos Pastoraciniame centre mokytojos J. Minkevičiūtės 2–4
klasių mokinės koncertavo Šiaulių apskrities VPK pareigūnams.
Kovo 30 d. gimnazijos Mokinių tarybos atstovai R. Navickaitė, IIIa gimn. kl., D. Varanavičius,
IIIb gimn. kl., R. Gorytė, I gimn. kl. dalyvavo LMS Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro
organizuotame ataskaitiniame mokinių savivaldos forume, kuris vyko Šiaulių universiteto
bibliotekoje.
Kovo 30 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I.
Kaškelytė) koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje.
Kovo 31 d. gimnazijos II klasės mokinė R. Budreckaitė (mokyt. I. Rimšienė) dalyvavo Šiaulių
miesto vokiečių kalbos meninio skaitymo konkurse „Pavasario taku“, kuris vyko Šiaulių
Didždvario gimnazijoje.
Balandžio 1 d. III gimn. kl. mokinė G. Gelžinytė (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo Šiaulių
miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 15 metų sukakčiai skirtame koncerte, kurį
organizavo mokytoja R. Ragauskaitė.
Balandžio 1–3 d. 3 kl. mokinys J. Drakšas ir 4 kl. mokinė A. Venckutė kartu su mokytoju Z.
Drakšu ir koncertmeistere K. Butrimavičiene dalyvavo tarptautiniame konkurse „Trumpet Talents
Tallin 2016“ Estijoje. Konkurse Justas laimėjo 1 vietą, o Austėja – 2 vietą.
Balandžio 3 d. 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo Klaipėdoje
vykusiame IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkurse „Garsų paletė“ ir
laimėjo 2 vietą.
Balandžio 5 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja J. Šalte dalyvavo edukaciniame užsiėmime Šiaulių
specialiojo ugdymo centre.
Balandžio 5 d. gimnazijoje vyko LMTA prof. L. Naikelienės ir lekt. K. Lipeikos atviros
meistriškumo pamokos bei LMTA studentų E. Alejūnaitės (kanklės) ir A. Daubario (birbynė)
koncertas. Atvirose pamokose dalyvavo gimnazijos liaudies instrumentų metodinės grupės
mokytojų paruošti mokiniai.
Balandžio 5 d. gimnazijos pradinių klasių komanda: Erikas Sabaliauskas, Motiejus Dudnikas,
Nedas Čeponis ir Ula Klingaitė dalyvavo Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro
organizuotose Šiaulių miesto mokyklų žaidynių 2005 m. gimimo ir jaunesnių mokinių šaškių
varžybose ir iškovojo 3 vietą.
Balandžio 5 d. 3 kl. mokinys J. Drakšas su mokytoju Z. Drakšu dalyvavo Šiaulių viešbutyje
„Turnė“ susitikime su Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubo nariais, kurie nusprendė paremti
jaunąjį talentą organizuotos akcijos „Sėkmės inkilėlis“ metu surinktomis lėšomis.
Balandžio 6 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus violončelės mokinės J. Jakaitytė, B.
Vaitiekutė, Ū. Rakickaitė su mokytoja L. Bražaite dalyvavo Kauno Aleksandro Kačanausko
muzikos mokykloje vykusiame VII respublikiniame violončelininkų festivalyje „Populiariname
violončelės muziką“.

Balandžio 6 d. teisinių žinių konkurse „Temidė“, kuris vyko Šiaulių miesto ir rajono policijos
komisariate, dalyvavo I–III gimn. kl. mokinių komanda (mokyt. D. Marcišauskienė), kuri užėmė 1
vietą.
Balandžio 6 d. Šiaulių regiono pradinių klasių mokinių praktinėje-pažintinėje konferencijoje,
kuri vyko Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje, dalyvavo 1 kl. mokinės V. Ambložiejūtė ir K.
Karpinaitė (mokyt. L. Škėlienė) bei 2 kl. mokinės K. Dargužaitė ir A. Gegeckaitė (mokyt. R.
Gudmonienė).
Balandžio 6 d. gimnazijoje vyko atviros meistriškumo pamokos, kurias vedė muzikantai iš JAV.
Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Kaučikaitė, A. Bagūnaitė (mokyt. R.
Sližienė), F. Pratkelytė (mokyt. M. Kaubrienė), G. Rumšaitė (mokyt. V. Daknienė) dalyvavo
pianistės Elisabeth Borowsky pamokose, o smuikininkas Emmanuel Borowsky pamokas vedė su
gimnazijos mokinėmis R. Klungevičiūte (mokyt. V. Daugirdaitė), E. Švenytė ir papildomo mokymo
skyriaus mokinėmis L. Jurgutavičiūte ir J. Jačunskyte (mokyt. M. Minčiūnienė).
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
kanklių trio „Aušrinė“, akordeonistų ansamblis „Mozaika“, mokytojai J. Juozūnienė, V. Gurejeva, I.
Tautkuvienė, M. Būda, K. Radavičius, A. Povilaitis, A. Jankus, A. Stankus. Koncertą vedė
mokytoja R. Sližienė.
Balandžio 7 d. Šiaulių universiteto centriniuose rūmuose (Vilniaus g. 88) atidaryta gimnazijos
mokinių dailės darbų paroda „Šiaulių krašto padavimai“. Parodos atidarymo metu koncertavo
trimitininkai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas), pasisakė mokytojai L. Narušienė, J.
Šaltė, J. Budrienė, V. Barakauskas, ŠU atstovai. Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Balandžio 7 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo tarptautinių konkursų laureatas, LMTA
doktorantas J. Aleknavičius (fortepijonas). Koncertą organizavo fortepijono metodinė grupė.
Balandžio 7 d. IV gimn. kl. mokiniai (klasės vadovė Z. Gramailienė) dalyvavo Šiaulių
universitete vykusiame renginyje „Abiturientų ir tėvų diena ŠU“.
Balandžio 8 d. Šiaulių r. Kairių bibliotekoje eksponuojama gimnazijos pradinių klasių mokinių,
besimokančių pagal specializuotą dailės programą, darbų paroda „Spalvotas pasaulis“.
Balandžio 8 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė)
dalyvavo Moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ Dainų dienos programos perklausoje
„Dagilėlio“ dainavimo mokykloje.
Balandžio 8 d. II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė skaitė pranešimą „Šiuolaikinio mokinio
kelias į muzikos viršukalnę“ (mokyt. A. Vaičiūnienė) III respublikinėje mokinių konferencijoje
„Šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje“. Augustės pranešimas įvertintas 3 vieta.
Konferencija vyko Šiaulių universitete.
Balandžio 8 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena pradinių klasių mokinių tėveliams.
Balandžio 11 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto 6–12 klasių mokinių Vokiškos dainos
konkursas. Gimnazijos mokiniai, dalyvavę konkurse, buvo apdovanoti: A. Andrijauskaitė (mokyt. J.
Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė) – 1 vieta, R. Budreckaitė (mokyt. V. Gurejeva) – 2 vieta, I.
Visockytė (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė) – 3 vieta. R. Budreckaitei akompanavo
M. Avižienis ir J. Jurevičius. Konkurso metu kūrinius fortepijonu atliko gimnazijos papildomo
mokymo skyriaus 7 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Renginio organizatorė
mokytoja I. Rimšienė.
Balandžio 12–15 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo VII tarptautiniame akordeonistų-solistų
konkurse Daugpilyje (Latvija). Gimnazijos mokiniai A. Janauskytė, M. Dudnikas, M.
Dambrauskaitė laimėjo 2 vietas, A. Šimaitis, I. Bruveris, A. Norbutaitė, M. Lukauskas – 3 vietas,
papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė – 2 vietą, o D. Matuzevičiūtė – 3 vietą. Mokinius
konkursui paruošė mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė.
Balandžio 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC, kur susipažino su
reklamos gamintojo profesija.

Balandžio 12 d. dailyraščio konkurse „Rašom“, kuris vyko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje,
dalyvavo J. Zaleskis (3 kl., mokyt. V. Šuipienė), R. Korsakaitė (2 kl., mokyt. R. Gudmonienė), G.
Razgutė (1 kl., mokyt. L. Škėlienė).
Balandžio 12 d. gimnazijos gitaristai surengė du koncertus. Pietų pertraukos metu savo
atliekamų kūrinių paklausyti pakvietė gimnazistai, o vakariniame koncerte dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus mokiniai su mokytojais M. Būda ir K. Radavičiumi.
Balandžio 12 d. mokytoja N. Vaičiulienė su I–IV gimn. kl. mokiniais koncertavo Šiaulių
sanatorinės mokyklos bendruomenei. Koncerte dalyvavo V. Baikauskytė (mokyt. J. Markevičius), J.
Šiurkutė (M. Markevičienė), III gimn. kl., I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. N.
Vaičiulienė, koncertm. R. Daukantaitė), 1 kl. mokinė E. S. Kart, papildomo mokymo skyriaus 7 kl.
mokinė F. Pratkelytė (mokyt. M. Kaubrienė).
Balandžio 13 d. gimnazijos didžiojoje salėje koncertavo Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos mokinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“ (vadovas V. Bakšys). Koncertą
pradėjo mūsų gimnazijos 3 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z Drakšas), kuriam akompanavo
papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 14 d. pietų pertraukos metu gimnazijos mažojoje salėje vyko stygininkų surengtas
renginys „Muzikinės sukaktys“, kurio metu visi metodinės grupės I–IV gimn. kl. mokiniai atliko
muzikinius kūrinius ir skaitė paruoštus referatus apie kompozitorius ir atlikėjus. Mokinius paruošė
mokytojos M. Minčiūnienė, V. Daugirdaitė, N. Prascevičienė, A. Stankus. Mokiniams akompanavo
L. Mameniškytė, D. Šulcaitė, O. Popova, L. Filimonenko.
Balandžio 15 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko Moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“
Ansamblių vakaro programos perklausa.
Balandžio 15 d. I–III gimn. kl. mokinių komanda (mokyt. D. Marcišauskienė) atstovavo teisinių
žinių konkurse „Temidė“ Šiaulių regiono ture, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotekoje. Vertinimo komisijos rezultatų aptarimo metu dalyviams koncertavo III gimn.
kl. mokinės R. Klungevičiūtė ir K. Kudulytė. Gimnazijos komanda laimėjo 2 vietą.
Balandžio 15 d. respublikiniame gitaristų festivalyje „Ant bangos“, kuris vyko Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazijoje, dalyvavo III gimn. kl. mokiniai A. Mituzas (mokyt. K. Radavičius), K. Keras,
G. Šutkus (mokyt. M. Būda).
Balandžio 15 d. gimnazijos bendruomenės atstovai koncertavo Šiaulių rajono kultūros
darbuotojams. Koncertą organizavo ir pravedė mokytoja R. Sližienė.
Balandžio 16 d. gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių tėveliams skirta atvirų durų diena.
Koncerto programoje muzikinius kūrinius atliko O. Šidlauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė), E.
Švenytė (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė), K. Taunytė (mokyt. L.
Mameniškytė), A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė), M. Žemeckas (mokyt. E. Jankauskas,
koncertm. O. Popova), N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis), I–III gimn. kl. smuikininkų ansamblis
(mokyt. N. Prascevičienė), akordeonistų kvintetas (mokyt. M. Markevičienė).
Balandžio 16 d. tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2016“ dalyvavo I gimn. kl.
mokinė M. Puidokaitė ir II gimn. kl. mokinės N. Vaitekaitytė, A. Andrijauskaitė (mokyt. R.
Valiukienė).
Balandžio 16–24 d. mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto
„Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų vaikų ugdyme“ kvalifikacijos kėlimo
kursuose dailės mokytojams Anglijoje.
Balandžio 17 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapo
koncerte LRT didžiojoje studijoje dalyvavo gimnazijos II klasės mokinė A. Andrijauskaitė ir III–IV
klasių vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė).
Balandžio 18 d. gimnazijos II klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene aplankė Šiaulių
kūdikių namus.

Balandžio 18 d. gimnazijos didžiojoje salėje koncertavo grupė „Šalutinis efektas“, kurią sudaro
atlikėjos I. Spalinskaitė-Kurienė ir J. Sakalytė. Šiuo koncertu pradėtas V tarptautinis vaikų ir
jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2016“.
Balandžio 19 d. Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje koncertavo mokiniai: J. Dudnikas, G.
Gelžinytė, N. Latovinas, O. Šidlauskaitė, A. Šimaitis, A. Vaitkevičiūtė, L. Žalytė. Koncertą
organizavo ir pravedė mokytoja I. Tautkuvienė.
Balandžio 19 d. Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų kultūros egzamine, kuris vyko Šiaulių
„Romuvos“ progimnazijoje, dalyvavo II gimn. kl. mokinys L. Brazauskas (mokyt. D.
Marcišauskienė).
Balandžio 20 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Bagūnaitė, 5 kl. ir A.
Marcinkevičiūtė (mokyt. R. Sližienė) dalyvavo tarptautiniame fortepijoninės muzikos festivalyje
„Programinė muzika fortepijonui“, kuris vyko Šiaulių Dainų muzikos mokykloje.
Balandžio 20 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo gimnazijos mokinės, IV respublikinio
jaunųjų pianistų konkurso „Saulėtos gaidos“ dalyvės: D. Daukšaitė, 1 kl. (mokyt. R. Sližienė), E.
M. Pauliukonytė, 1 kl., (mokyt. I. Brūzgienė), G. Roduner, 4 kl. (mokyt. L. Mameniškytė), E.
Samuilytė, 4 kl. (mokyt. M. Kaubrienė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės: G. Kliminskaitė,
5 kl. (mokyt. L. Mameniškytė), G. Masėnaitė, 5 kl. (mokyt. O. Popova), G. Mikšytė, F. Pratkelytė,
7 kl. (mokyt. M. Kaubrienė), K. Kaučikaitė, 7 kl. (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 21 d. Šiaulių l/d „Saulutė“ koncertavo mokytojų M. Minčiūnienės, V. Daugirdaitės,
N. Urbonaitė-Slavinskienės pradinių klasių mokiniai. Mokiniams akompanavo koncertmeisterė L.
Filimonenko.
Balandžio 21 d. gimnazijoje vyko I–IV gimn. kl. mokinių forumas „Azartiniai žaidimai – rykštė
lengvatikiams“. Renginį organizavo ir pravedė socialinė pedagogė V. Alasauskienė ir psichologė E.
Belanoškienė.
Balandžio 21 d. gimnazijoje koncertavo buvęs mokinys, LMTA IV kurso studentas T. Motiečius,
kuris atliko savo baigiamojo bakalauro programos egzamino kūrinius.
Balandžio 21 d. 2 klasės mokinys E. Sabaliauskas dalyvavo Europos šaškių čempionate Sankt
Peterburge.
Balandžio 22 d. vyko du renginiai, kuriuose dalyvavo gimnazijos I–IV klasių akordeonistai.
Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje mokiniai dalyvavo Moksleivių dainų šventės repertuaro
regioninėje perklausoje, o popiet – Kuršėnų meno mokykloje vykusiame tarptautiniame festivalyje
„Akordeonų muzikos mozaika“.
Balandžio 22 d. gimnazijos 3 klasės mokiniams pamokas vedė mokinio Lauryno mama Eglė
Čelutkienė.
Balandžio 23 d. 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo
respublikiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse „Lakštingalų slėnis 2016“ Tauragėje
ir laimėjo II laipsnio diplomą.
Balandžio 23 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė su
mokytoja M. Minčiūniene išvyko į X tarptautinį Balio Dvariono konkursą. A kategorijoje Liepa
pelnė diplomą.
Balandžio 27 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas) dalyvavo
Jelgavoje (Latvija) vykusiame tarptautiniame varinių pučiamųjų instrumentų konkurse „Taures
skan“. Abu mokiniai pelnė 1-ąsias vietas. Mokiniams akompanavo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus 7 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 27 d. gimnazijoje vyko regioninio vaikų ir jaunimo piešinių ir dainavimo konkurso
„Tau, mama“ piešinių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija ir solistų bei ansamblių pasirodymai.
Konkursą organizavo gimnazijos dailės metodinė grupė bei choro dirigavimo ir dainavimo
metodinė grupė.
Balandžio 27 d. Šiaulių miesto bulvare vykusiame renginyje „Puošnus batas“ dalyvavo
gimnazijos I ir III klasių atstovai kartu su ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūniene.

Balandžio 28 d. Šiaulių respublikinėje ligoninėje vykusiame Medicinos darbuotojų dienai
skirtame renginyje koncertavo gimnazijos akordeonistų ansamblis (mokyt. M. Markevičienė) ir IV
gimn. kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Balandžio 29 d. gimnazijoje vyko fortepijono metodinės grupės organizuotas IV respublikinis
jaunųjų pianistų konkursas „Saulėtos gaidos“.
Balandžio 29 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
Kuršėnų meno mokyklos 50-mečiui paminėti skirtame koncerte.
Balandžio 29 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje Sveikatos priežiūros fakulteto 70-mečio renginyje
koncertavo gimnazijos II kl. mokinė E. Švenytė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Balandžio 30 d. Šiaulių PC „Akropolis“ vyko koncertas-meninė akcija „Atvirukas mamai“.
Renginys – vienas iš V tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto 2016“
programos dalių. Koncerte dalyvavo gimnazijos vaikų folklorinis ansamblis (mokyt. A. Bernotas),
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė). Akciją
organizavo gimnazijos dailininkai. Renginį vedė mokytoja R. Marozienė.
Gegužės 1 d. Šiaulių šv. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyko koncertas,
skirtas Mamos dienai, kuriame dalyvavo gimnazijos vaikų folklorinis ansamblis (mokyt. A.
Bernotas) ir liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė).
Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Gegužės 2 d. gimnazijos 2 klasės mokiniams pasaulio pažinimo pamoką vedė mokinės
Lukrecijos Bružaitės tėvelis.
Gegužės 3 d. Šiaulių jaunųjų technikų centre vyko Lietuvos mokinių fotografijos konkursoparodos „Akimirka“ atidarymas, kuriame dalyvavo III gimn. kl. mokiniai D. Varanavičius ir K.
Lembutytė (mokyt. V. Lesauskienė). D. Varanavičius tapo laureatu (eksperimentinės fotografijos
žanras).
Gegužės 3 d. gimnazijos 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene Šiaulių bibliotekoje
„Šaltinėlis“ susipažino su inovatyviomis technologijomis.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo akordeonistai ir ansambliai, besiruošiantys
vykti dalyvauti konkurse Ukrainoje. Koncertas skirtas Pasaulinei akordeono dienai paminėti.
Gegužės 3 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapo
koncerte LRT Didžiojoje studijoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė
L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė) ir mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž.
Stanelienė).
Gegužės 3 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vykusioje diskusijoje „Ar noras išsiskirti –
vertas aukos?“ dalyvavo gimnazijos mokinių tarybos atstovai III gimn. kl. mokiniai M. Avižienis, J.
Jurevičius ir I. Lukytė.
Gegužės 3 d. pradinių klasių mokiniai susipažino su Japonijos kultūra, puokščių sudarymo menu,
išmoko žaisti žaidimą – kendamą. Visa tai įgyvendinti padėjo mokytojos S. Raubickaitės pakviestas
svečias iš Tokijo miesto S. Nakawaga, kuris šiuo metu dirba Lietuvoje.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti.
Gegužės 4 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko edukacinis projektas „Kas ten teka per dvarelį?“,
skirtas miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų auklėtiniams. Renginyje dalyvavo
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė), vaikų folklorinis
ansamblis (mokyt. A. Bernotas). Į gausų klausytojų ratą įsijungė 1 ir 3 klasių mokiniai (mokyt. L.
Škėlienė ir V. Šuipienė).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vyko projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas,
kuriame dalyvavo gimnazijos ir Kelmės meno mokyklos muzikinio skyriaus mokiniai. Mūsų
gimnazijos mokinius koncertui paruošė mokytojai R. Sližienė, Z. Drakšas, M. Markevičienė, V.
Daugirdaitė, B. Smiltinikienė, L. Mameniškytė, D. Vasauskienė, akompanavo koncertmeisterės K.
Butrimavičienė ir L. Mameniškytė. Koncertą vedė R. Sližienė, programą parengė M. Kaubrienė.

Gegužės 4 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 4 klasės mokinių choro „Vaivorykštės natos“
(mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė) koncertas, skirtas Mamos dienai ir kolektyvo 3 metų
gimtadieniui paminėti.
Gegužės 5 d. Šiaulių l/d „Ąžuoliukas“ koncertavo pradinių klasių stygininkai (mokyt. M.
Minčiūnienė, V. Daugirdaitė, N. Urbonaitė-Slavinskienė).
Gegužės 5 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I.
Kaškelytė) koncertavo Jurbarke.
Gegužės 5 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje parengta paroda „Kas mes – be knygos, be
kalbos“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Gegužės 5 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertą surengė gimnazijos gitaristai (mokyt. M.
Būda, K. Radavičius).
Gegužės 6–8 d. Ukrainoje vykusiame tarptautiniame konkurse „Perpetuum mobile“ dalyvavo
gimnazijos mokiniai: Dainius Leonardas, I gimn. klasė; Dambrauskaitė Miglė, 4 klasė; Dudnikas
Jokūbas, III gimn. klasė; Dudnikas Motiejus, 2 klasė; Kudulytė Rugilė, III gimn. klasė; Lukauskas
Mantas, III gimn. klasė; Norbutaitė Aistė, III gimn. klasė; Šimaitis Arnas, I gimn. klasė bei
papildomo mokymo skyriaus mokinės Beatričė Liutkutė ir Karolina Stasiūnaitė. Mokinius lydėjo
mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė. 1 vietas laimėjo M. Dambrauskaitė ir duetas B.
Liutkutė ir K. Stasiūnaitė, 2 vietas – M. Dudnikas ir B. Liutkutė, 3 vietą – trio M. Dudnikas, M.
Lukauskas, J. Dudnikas, likusieji mokiniai pelnė diplomus.
Gegužės 6 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vykusiose Alexander Paley (JAV)
meistriškumo pamokose dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinė K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Gegužės 6 d. Šiaulių kultūros rūmuose vykusiame šokių ansamblio „Želmenėliai“ koncerte
„Atsisveikinimas su vaikyste“ dalyvavo 4 kl. mokinės R. Sabaliauskaitė, S. Petrulytė, A.
Dambrauskaitė, E. Samuilytė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Gegužės 7 d. mokytojos J. Minkevičiūtės mokinės koncertavo Kryžių kalno Pranciškonų
vienuolyne, kuriame lankėsi Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.
Gegužės 9 d. gimnazijos I–IV klasių atstovai dalyvavo Europos egzamine, kurį gimnazijoje
pravedė mokytoja D. Marcišauskienė.
Gegužės 9 d. Šiaulių miesto ir rajono moksleivių keramikos darbų parodos „Pavasario žiedaiIV“ atidaryme, kuris vyko Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje, dalyvavo mokiniai S. Baikaitė, K.
Ginelevičiūtė, V. Balčiūnaitė ir A. Skurvydas (mokyt. L. Narušienė). Parodoje eksponuojami šių
mokinių kūrybiniai darbai.
Gegužės 10 d. Šiaulių kultūros centre vykusiame koncerte „Maža kelionė per didelį pavasarį“
grojo mokytojos R. Sližienės mokinės K. Kaučikaitė, A. Bagūnaitė, A. Marcinkevičiūtė. Edukacinį
renginį vedė ir organizavo mokyt. R. Sližienė.
Gegužės 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene vyko į VšĮ Šiaulių respublikinę
ligoninę susipažinti su reanimacijos automobiliu.
Gegužės 12 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene vyko į SB „Klevas“, kur susipažino su
bitininko profesija.
Gegužės 12 d. gimnazijoje paminėtos dvi tarptautinės dienos – Diena be dietų ir Šeimos diena.
Gegužės 12 d. akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo koncertų salėje
„Saulė“ vykusiame renginyje.
Gegužės 12 d. Šiaulių kavinėje „Savynė“ koncertavo mokytojos L. Klimaitės mokiniai.
Mokiniams akompanavo koncertmeisterė I. Tautkuvienė.
Gegužės 13 d. Šiaulių kūdikių namuose vykusioje Šeimos šventėje dalyvavo 2 klasės mokinys
M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) ir II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. J.
Juozūnienė).
Gegužės 13 d. gimnazijos I klasės mokiniai su mokytoja V. Einoriene lankėsi Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 13 d. V tarptautiniame Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurse dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus 6 klasės mokinė G. Rumšaitė (mokyt. V. Daknienė).
Gegužės 14 d. Kauno menininkų namuose vykusiame festivalyje-konkurse „Muzikuojame
šeimoje 2016“ dalyvavo šeimyninis duetas 1 klasės mokinė A. Janauskytė su mama J.
Adulkevičiūte-Janauskiene, kurį paruošė mokytoja D. Vasauskienė. Duetas pelnė nominaciją
„Linksmiausias pasirodymas“.
Gegužės 16 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko papildomo mokymo skyriaus mokinių vokalinės
muzikos koncertas, kuriame dalyvavo mokytojų J. Juozūnienės, N. Vaičiulienės, Ž. Stanelienės, V.
Gurejevos mokiniai.
Gegužės 17 d. gimnazijos III klasių mokiniai dalyvavo tarpmokykliniame renginyje „Aplink
Talkšą“ su mokytojomis E. Leparskiene ir A. Vaičiūniene.
Gegužės 19 d. 4 klasės mokinio Jono Janušausko mama pravedė matematikos pamoką ir pristatė
architekto profesiją.
Gegužės 19 d. tarptautinėje metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Išgirsk
kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“, kuri vyko ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje, dalyvavo gimnazijos
I–IV klasių mokiniai su socialine pedagoge V. Alasauskiene, mokytojomis L. Narušiene, J. Šalte, J.
Budriene, J. Juozūniene, M. Markevičiene, A. Vaičiūniene.
Gegužės 19 d. 2 kl. mokinė E. S. Kart (mokyt. N. Vaičiulienė) koncertavo Beržynėlio atidarymo
šventėje.
Gegužės 19 d. gimnazijos II klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene vyko į UAB „Lokės
pėda“ atrakcionų parką.
Gegužės 20 d. mokytojos M. Kaubrienės paruošti du fortepijoniniai ansambliai: 4 klasės
mokinės E. Samuilytė ir G. Roduner bei gimnazijos III klasės mokinės V. Baikauskytė ir R.
Kudulytė dalyvavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusiame fortepijoninių duetų festivalyje
„Dviese – smagiau“.
Gegužės 20 d. socialinė pedagogė V. Alasauskienė su gimnazijos II–III klasių mokinių komanda
dalyvavo prevenciniame renginyje „Protmūšis“ Šiaulių sporto gimnazijoje.
Gegužės 21 d. 4 klasės bendruomenė vyko į pažintinę kelionę į Nidą.
Gegužės 21 d. Šiaulių rajono dainų šventėje, kuri vyko Kuršėnuose, dalyvavo gimnazijos mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė).
Gegužės 21 d. Fotografijos muziejaus terasoje renginio „Muziejų naktis“ metu koncertavo
akordeonistų ansamblis: M. Lukauskas, I. Bruveris, A. Norbutaitė, K. Goštautaitė, V, Baikauskytė,
D. Alejūnas, R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė) ir muzikinė grupė: G. Petrevičiūtė, K. Taunytė,
G. Šutkus, M. Milašauskas, A. Mituzas, L. Pukys (mokyt. M. Būda).
Gegužės 22 d. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyko festivalio Šiauliai Cantat
2016 uždarymas, kuriame dalyvavo J. Minkevičiūtės mokinės: U. Balsytė, I. Brajinskaitė, A.
Jaseliūnaitė, R. Maižvilaitė.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo mokytojų I. Brūzgienės ir M. Kaubrienės
paruošti bendrojo fortepijono mokiniai: R. Mikalkėnaitė, I gimn. kl., A. Andrijauskaitė, II gimn. kl.,
R. Klungevičiūtė, III gimn. kl. (mokyt. I. Brūzgienė), V. Baikauskytė, R. Kudulytė, III gimn. kl.
(mokyt. M. Kaubrienė).
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“.
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas.
Gegužės 24 d. 2 kl. mokinė R. Korsakaitė (mokyt. J Šaltė) paskelbta UAB „Skinija“ rengiamo
konkurso „Nusipiešk sau kojinytes“ 2016 metų nugalėtoja.
Gegužės 24 d. Trakų gatvės galerijoje atidaryta mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės mokinių
kūrybinių darbų paroda „(Pa)žvelk (pa)matyk“. Renginį vedė mokytoja R. Sližienė, muzikinius
kūrinius atliko N. Latovinas, M. Avižienis, A. Venckutė, J. Drakšas, K. Kaučikaitė.
Gegužės 25 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko renginys „Paskutinis skambutis“.

Gegužės 26 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centre koncertavo mokiniai J. Drakšas, A. Venckutė ir
K. Kaučikaitė (mokyt. Z. Drakšas, R. Sližienė).
Gegužės 26 d. LMNSC organizuotame respublikiniame keramikos konkurse 4 kl. mokinys K.
Žutautas tapo laureatu (mokyt. J Šaltė).
Gegužės 26 d. Šiaulių Ch. Frenkelio viloje koncertavo gimnazijos pianistai, mergaičių ansamblis
„Sinkopės“. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Gegužės 27 d. gimnazija dalyvaudama pilietiniame projekte „Aš už Lietuvą“ vykdė akciją
„Tapydamas ir taupydamas aš saugau pasaulį“. Renginio metu šiauliečiai ir kiti praeiviai piešė
linksmo šiauliečio portretą (organizavo dailės mokytojos L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė),
skambėjo akordeonistų (mokytoja M. Markevičienė), vokalinio-instrumentinio ansamblio (mokyt.
M. Būda) ir kanklininkių atliekami kūriniai. Renginį organizavo A. Vaičiūnienė, vedė R. Sližienė.
Gegužės 28 d. 2 klasės bendruomenė vyko į kelionę į Anykščius.
Gegužės 28 d. Vilniuje salone „Steinway & Sons“ mokytoja R. Sližienė ir Z. Drakšas surengė
savo mokinių koncertą.
Gegužės 29 d. 3 klasės bendruomenė vyko į kelionę po Latviją, aplankė Tervetės ir Dobelės
miestus.
Gegužės 29 d. 1 klasės bendruomenė kelionėje po Latviją aplankė Tervetės gamtos parką ir
Jelgavos karamelės dirbtuves.
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė. Įteiktos padėkos, pirmieji pradinio išsilavinimo pažymėjimai.
Gegužės 30–31 d. Šiaulių universiteto Botanikos sode renginio „Saulės miesto skambančios
naujienos“ lankytojams koncertavo gimnazijos mokytojos M. Markevičienės vadovaujamas
akordeonistų ansamblis ir trio M. Dudnikas, M. Lukauskas, J. Dudnikas.
Gegužės 31 d. 2, 4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose „Aušros“ muziejuje.
Gegužės 31 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vykusiame I regioniniame akordeono muzikos
konkurse „Draugystės tiltai“ dalyvavę gimnazijos mokiniai laimėjo: 1 vietas – A. Janauskytė, 1 kl.,
M. Dudnikas, 2 kl., M. Dambrauskaitė, 4 kl., M. Lukauskas, III gimn. kl. (dueto sudėtyje), trio M.
Dudnikas, M. Lukauskas, J. Dudnikas; 2 vietas – A. Petrulytė, 2 kl., A. Šimaitis, I gimn. kl., I.
Bruveris, II gimn. kl., D. Matuzevičiūtė, papildomo mokymo skyriaus 5 kl.; 3 vietą L. Čelutka, 3 kl.
Mokinius konkursui paruošė mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė.
Gegužės 31 d. gimnazijos I–III klasių mokiniai su klasių vadovėmis lankėsi tėvų darbovietėse.
Gegužės 31 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Maitinuosi sveikai“ Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Gegužės 31 d. gimnazijos mažojoje salėje įvyko iškilmingas papildomo mokymo skyriaus 22osios laidos absolventų koncertas „Sudie, mokykla“, kurį organizavo mokyt. N. Vaičiulienė, vedė –
mokyt. R. Sližienė.
Gegužės 31 d.–birželio 1 d. gimnazijos I–III kl. mokiniai su mokytojais L. Narušiene, J. Šalte ir
V. Barakausku dalyvavo Bazilionuose organizuotame plenere.
Birželio 1 d. gimnazijos I kl. mokinys A. Šimaitis dalyvavo respublikiniame projekte „Vasara su
knyga“, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Arno mokytojos M.
Markevičienė (akordeonas) ir R. Sližienė (bendrasis fortepijonas).
Birželio 2 d. VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje įvyko mokytojos J.
Budrienės inicijuota piešinių „Rudnosiukas“ dovanojimo akcija. Renginį organizavo ir vedė
mokytoja R. Sližienė. Rėmelius pagamino ŠPRC Statybos skyriaus darbuotojai. Akcijoje dalyvavo
mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė, koncertavo mokiniai J. Drakšas, A. Venckutė, K. Kaučikaitė
(mokyt. Z. Drakšas, R. Sližienė).
Birželio 3 d. gimnazijos didžiojoje salėje įvyko gimnazijos I–III klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė.

Birželio 4 d. 4 klasės mokinys K. Žutautas (mokyt. J. Šaltė) dalyvavo Lietuvos mokinių
keramikos konkurso „Žaidimai“, skirto Vietos bendruomenių metams paminėti, laureatų
apdovanojimo ceremonijoje Vilniuje. Jo darbas „Vienas du kartu!“ apdovanotas diplomu.
Birželio 6–8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame I tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse „Trofeo musicale“ dalyvavo mokiniai J. Drakšas, A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas) ir K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Visi jaunieji atlikėjai dalyvavo ansamblinio muzikavimo ir solo
kategorijose. Mažiesiems trimitininkams (solo kategorijoje) akompanavo Kamilė. Laimėjimai: trio
– Grand Prix, J. Drakšas – Grand Prix, A. Venckutė – 1 vieta, K. Kaučikaitė – 3 vieta. Mokytojai
apdovanoti diplomais už profesinį meistriškumą.
Birželio 11 d. Kaune vykusiame VI tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnasum“ J. Drakšas
laimėjo 1 vietą, A. Venckutė – 2 vietą (mokyt. Z. Drakšas). Mokiniams akompanavo papildomo
mokymo skyriaus mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Birželio 17–18 d. Italijoje, Roseto degli Abruzzi mieste X tarptautiniame akordeonistų konkurse
„Italia award“ dalyvavo mokytojos D. Vasauskienės papildomo mokymo skyriaus mokinės B.
Liutkutė ir K. Stasiūnaitė. Beatričė solistų (klasikos) kategorijoje laimėjo 1 vietą, o merginų duetas
– 2 vietą.
Birželio 21–26 d. Italijoje, Povoletto mieste XX tarptautiniame jaunųjų instrumentalistų
konkurse mūsų gimnaziją atstovavo 3 kl. mokinys J. Drakšas, 5 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt. Z.
Drakšas) ir papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Austėja
laimėjo 3 vietą, Kamilė – 2 vietą, Justas – 1 vietą ir antrąją premiją.
Liepos 4–9 d. Vilniuje vykusioje Moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo
gimnazijos kolektyvai: liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė), mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė) ir akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė).
Liepos 14–16 d. gimnazijos akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
kasmetinėje tarptautinio orkestro (Latvija, Estija ir Lietuva) kūrybinėje stovykloje Estijoje, Abjos
miestelyje.
Liepos 15 d. įteikti brandos atestatai 70-osios laidos abiturientams. Su gražia švente dalyvius
pasveikino gimnazijos direktorė I. Asauskienė, LR Seimo nariai E. Žakaris ir A. Mockus, ŠU
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Menų katedros vedėjas doc. Dr. V. Žalys.
Renginyje koncertavo mokiniai N. Latovinas, R. Petraitytė, G. Grigaitytė, mokytoja D. Šulcaitė ir
buvęs mokinys M. Ričkus.
Liepos 22–29 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo Palangoje vykusio tarptautinio renginio
veiklose – festivalyje, seminare-praktikume, koncertinėse programose. 27 d. seminaro dalyviams
gimnazijos mokiniai kartu su kitais Šiaulių krašto akordeonistais surengė koncertą „Šokių
ritmais...“, kurį vedė mokytoja D. Vasauskienė.
Rugpjūčio 5–12 d. gimnazijos I kl. mokinys A. Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
pirmą kartą Lietuvoje organizuotoje improvizacijos stovykloje jauniesiems akordeonistams
Varėnoje.
Rugpjūčio 7 d. Bazilionų kultūros centre, miestelio 430-mečio jubiliejaus minėjimo metu, buvo
pristatyta gimnazijos I–III kl. mokinių tapybos darbų, sukurtų Bazilionuose vasaros plenere, paroda.
Parodą kuravo mokyt. J. Budrienė, L. Narušienė, J. Šaltė. Renginyje, kurį vedė mokyt. R. Sližienė,
grojo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės, Bazilionų gyventojos, A. Bagūnaitė ir A.
Marcinkevičiūtė (mokyt. R. Sližienė).
Akordeono metodinė grupė
Mokytojai: M. Markevičienė (pirmininkė), J. Markevičius, J. Mažonaitė, D. Vasauskienė.
24 mokiniai.

Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
mokytojos M. Markevičienės mokiniai: trio M. Dudnikas, 2 kl., M. Dambrauskaitė, 3 kl., M.
Lukauskas, III gimn. kl. ir duetas M. Lukauskas, A. Norbutaitė, III gimn. kl.
Rugsėjo 4 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filiale Gubernijos mikrorajono šventėje
koncertavo gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Rugsėjo 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Jauniaus Kulnio kūrybos
vakare grojo III kl. mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė).
Rugsėjo 12 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo amfiteatre vykusiame koncerte, skirtame šventei
„Šiaulių dienos – 2015“. Programoje pasirodė papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B.
Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė). Gimnazijos II kl. mokinys I. Bruveris (mokyt.
M. Markevičienė) akompanavo vokaliniam ansambliui.
Rugsėjo 23 d. – spalio 1 d. gimnazijos mokiniai M. Dambrauskaitė (4 kl.), I. Bruveris (II gimn.
kl.), M. Lukauskas (III gimn. kl.) dalyvavo tarptautiniame akordeonistų konkurse „Citta di
Lanciano“ Italijoje. Mokinius lydėjo mokytoja M. Markevičienė. Mokiniai savo amžiaus grupėse
užėmė atitinkamas vietas: M. Dambrauskaitė ir M. Lukauskas – 2 vieta, I. Bruveris – 3 vieta,
duetas M. Dambrauskaitė su B. Dambrauskaite – diplomas.
Spalio 1 d. gimnazijos salėje vyko koncertas-susitikimas „Dainuokim ir gyventi bus šviesiau“,
skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginį vedė mokytoja D. Vasauskienė.
Koncerte grojo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K.
Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė).
Spalio 5 d. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete koncerte, skirtame
tarptautinei mokytojų dienai paminėti, koncertavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė).
Spalio 6 d. Šiaulių Laiptų galerijoje mokytojų klubo „Šviesa“ organizuotame renginyje
koncertavo II gimn. kl. mokinys I. Bruveris (mokyt. M. Markevičienė).
Spalio 9 d. Šiaulių kultūros centre vykusiame donorų dienos minėjime grojo gimnazijos III kl.
mokiniai A. Norbutaitė ir M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte Žagarės dvare dalyvavo R.
Kudulytė, III gimn. kl., K. Goštautaitė, IV gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė).
Spalio 21 d. Šiaulių kultūros centre plenero „Etnografinių raštų mozaika 2015“ fotografijų
parodos atidaryme koncertavo I gimn. kl. mokinys A. Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė) bei
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Spalio 22–24 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo kasmetiniame festivalyje-konkurse „Parnu
acordionumuussika“, kuris vyko 33-ąjį kartą. Pirmą kartą mokiniai laimėjo tiek daug (4) Grand prix
apdovanojimų: M. Dambrauskaitė (1 kl.), M. Lukauskas (III gimn. kl.), papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė A. Buturlakina, visų mokinių mokytoja M. Markevičienė, duetas K.
Stasiūnaitė (5 kl.) ir B. Liutkutė (6 kl.), mokytoja D. Vasauskienė. Kiti laimėjimai: A. Norbutaitė
(III gimn. kl., mokyt. M. Markevičienė) – 1 vieta, I. Bruveris (II gimn. kl., mokyt. M.
Markevičienė), L. Dainius (I gimn. kl., mokyt. J. Markevičius), duetas R. Kudulytė (III gimn. kl.) ir
K. Goštautaitė (IV gimn. kl., mokyt. M. Markevičienė) – 2 vietos, R. Mikalkėnaitė (I gimn. kl.,
mokyt. D. Vasauskienė) – 3 vieta. M. Dambrauskaitė dueto sudėtyje (kartu su B. Dambrauskaite)
laimėjo 2 vietą, o M. Lukauskas (su O. Lukauskaite) – 1 vietą.
Spalio 25 d. Sauginių kaimo šventėje „Kaip nemylėti gimto sodžiaus“ dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Lapkričio 4 d. III gimn. kl. mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė)
koncertavo Šiaulių sporto arenoje „Tauras“ vykusiame čempionato atidaryme.
Lapkričio 6 d. gimnazijos akordeonistai (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Šiaulių miesto
savivaldybės salėje renginyje, skirtame sveikuolių apdovanojimui.

Lapkričio 9 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filiale koncertavo gimnazijos III klasės
mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M. Markevičienė).
Lapkričio 10 d. Šiaulių universiteto bibliotekos organizuotame renginyje koncertavo mokytojos
M. Markevičienės mokiniai M. Dambrauskaitė, 4 kl., M. Lukauskas, R. Kudulytė, III gimn. kl., K.
Goštautaitė, IV gimn. kl.
Lapkričio 13 d. pas gimnazijos akordeonistus lankėsi Kuršėnų meno mokyklos Gruzdžių filialo
akordeono mokytoja Meilutė Dautartienė su savo mokiniais. Susitikimo metu buvo pristatyta
gimnazijos veikla ir mokymosi sąlygos.
Lapkričio 19 d. gimnazijos salėje vyko akordeonisčių R. Kudulytės, A. Norbutaitės, III gimn. kl.
ir K. Goštautaitės, IV gimn. kl. koncertas „Grojam draugams“ (mokyt. M. Markevičienė).
Lapkričio 26 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertų salėje „Saulė“ vykusiame koncerte
dalyvavo papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas K. Stasiūnaitė ir B. Liutkutė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Gruodžio 2 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo
Šiaulių klubo „Liūtai“ nariams.
Gruodžio 3 d. gimnazijos akordeonistai I. Bruveris, M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė,
V. Baikauskytė, K. Goštautaitė, D. Alejūnas koncertavo parodos atidaryme Ch. Frenkelio viloje.
Mokinius lydėjo mokytoja M. Markevičienė.
Gruodžio 4 d. gimnazijos akordeonistų orkestro grupė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo
Šiaulių teisėsaugos darbuotojų renginyje.
Gruodžio 7 d. LR ŠMM A. Pitrėnienės vizito gimnazijoje metu koncertavo III gimn. kl. mokinys
M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Gruodžio 9 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko gimnazijos akordeonistų šventinis renginys-koncertas.
Gruodžio 14 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko 2015 metų Šiaulių miesto jaunųjų
kūrėjų stipendijos laureato, gimnazijos III kl. mokinio M. Lukausko koncertas „Akordeono
kalėdos“. Koncerte taip pat dalyvavo gimnazijos akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė).
Gruodžio 15 d. kalėdiniame renginyje Šiaulių Dvaro turgavietėje koncertavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus akordeonų duetas K. Stasaitytė ir B. Liutkutė (mokyt. D.
Vasauskienė).
Gruodžio 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje gimnazijos mokinių dailės darbų parodos
atidaryme koncertavo akordeonų duetas K. Stasaitytė ir B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė).
Gruodžio 27 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo
Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šv. Kazimiero ordino renginyje.
Gruodžio 29 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) kartu su O.
Lukauskaite koncertavo Šiaulių klubo „Lemtis“ renginyje.
Sausio 12 d. metodinė grupė suorganizavo Baltarusijos atlikėjo filharmonijos solisto, tarptautinių
konkursų laureato V. Pligavkos koncertą, kuris vyko Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“.
Sausio 13 d. gimnazijos mokiniai M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė, V. Baikauskytė (III
gimn. kl.), K. Goštautaitė, D. Alejūnas (IV gimn. kl.) su mokytoja M. Markevičiene dalyvavo
Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtame renginyje Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos
komisariate.
Sausio 15 d. akordeonistų orkestro grupė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Liberalų partijos
renginyje.
Sausio 22 d. gimnazijos III ir IV klasių mokiniai M. Lukauskas, A. Norbutaitė, R. Kudulytė, V.
Baikauskaytė, K. Goštautaitė, D. Alejūnas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo Šiaulių apygardos
teismo renovuotų patalpų atidarymui skirtame renginyje.
Vasario 20 d. Kaune vykusiame akordeono muzikos festivalyje „Laiko ritmu“ dalyvavo 2 kl.
mokinys M. Dudnikas, 4 kl. mokinė M. Dambrauskaitė, papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė
A. Buturlakina (mokyt. M. Markevičienė) ir 6 kl. mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė).

Vasario 22 d. gimnazijoje vyko metodinės grupės organizuotas koncertas-susitikimas su VDU
Muzikos akademijos Akordeono skyriaus bakalauro studijų studentais ir pedagogais K. Stonkumi ir
P. Velikiu.
Vasario 24 d. tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo iškilmėse LR Prezidentūroje ir LR
Vyriausybės rūmuose dalyvavo III gimn. kl. mokiniai M. Lukauskas ir A. Norbutaitė (mokyt. M.
Markevičienė).
Vasario 24–28 d. gimnazijos II kl. mokinys I. Bruveris (mokyt. M. Markevičienė) ir gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus mokinės B. Liutkutė (6 kl., mokyt. D. Vasauskienė) ir A. Buturlakina
(7 kl., mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo tarptautiniame akordeonistų konkurse „Moj siabra bajan“
Gomelio mieste Baltarusijoje. Merginos gavo diplomus, o I. Bruveris laimėjo 3 vietą.
Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas, kurį vedė mokytoja D. Vasauskienė. Koncerte grojo mokiniai G. Sajenkaitė, D.
Matuzevičiūtė, A. Buturlakina, V. Piragytė, D. Vaitekaitis, R. Vaitekaitytė.
Kovo 10 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame Kovo 11-osios minėjime-koncerte dalyvavo
2 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė).
Kovo 14 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 klasės
mokinių koncertas, kuriame grojo B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė).
Kovo 17 d. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Aidas“ vykusiame knygų
pristatyme „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“
koncertavo III gimn. kl. mokinys M. Lukauskas. M. Lukauskas dalyvavo ir pokalbyje su žurnalistu
D. Radzevičiumi.
Kovo 23–24 d. Klaipėdoje vykusiame Lietuvos nacionaliniame akordeonistų konkurse dalyvavo:
A. Janauskytė, 2 kl. (2 vieta, mokyt. D. Vasauskienė), M. Dambrauskaitė, 4 kl. (diplomas), M.
Lukauskas, III gimn. kl. (3 vieta), III–IV gimn. kl. kvintetas (1 vieta), A. Norbutaitė (padėka),
mokyt. M. Markevičienė. Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokytojos D. Vasauskienės
mokinės: B. Liutkutė, 6 kl. (2 vieta), duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (3 vieta) ir mokyt. M.
Markevičienės 7 kl. mokinė A. Buturlakina (diplomas).
Kovo 28 d. mokytojai M. Markevičienė, J. Markevičius ir D. Vasauskienė su mokiniais lankėsi
Vilniuje. Po ekskursijos įvairiuose sostinės objektuose visi klausėsi Prancūzijos akordeonisto,
kompozitoriaus R. Galliano bei gitaristo S. Luc koncerto.
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
akordeonistų ansamblis „Mozaika“.
Balandžio 12–15 d. VII tarptautiniame akordeonistų-solistų konkurse Daugpilyje (Latvija)
mokiniai A. Janauskytė, 1 kl., M. Dudnikas, 2 kl., M. Dambrauskaitė, 4 kl. laimėjo 2 vietas, A.
Šimaitis, I gimn. kl., I. Bruveris, II gimn. kl., A. Norbutaitė, M. Lukauskas, III gimn. kl. – 3 vietas,
papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė – 2 vietą, o D. Matuzevičiūtė – 3 vietą. Mokinius
konkursui paruošė mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė.
Balandžio 12 d. koncerte Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenei dalyvavo III gimn. kl.
mokinės V. Baikauskytė (mokyt. J. Markevičius) ir J. Šiurkutė (M. Markevičienė).
Balandžio 15 d. teisinių žinių konkurso „Temidė“ Šiaulių regiono ture, kuris vyko Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, koncertavo III gimn. kl. mokinė K. Kudulytė.
Balandžio 15 d. gimnazijos bendruomenės atstovai koncertavo Šiaulių rajono kultūros
darbuotojams. Koncerte grojo akordeonistų orkestro grupė (mokyt. M. Markevičienė).
Balandžio 19 d. Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje koncertavo I gimn. kl. mokinys A.
Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė).
Balandžio 21 d. gimnazijoje koncertavo buvęs mokinys, LMTA IV kurso studentas T. Motiečius,
kuris atliko savo baigiamojo bakalauro programos egzamino kūrinius.
Balandžio 22 d. vyko du renginiai, kuriuose dalyvavo gimnazijos I–IV klasių akordeonistai.
Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje mokiniai dalyvavo Moksleivių dainų šventės repertuaro

regioninėje perklausoje, o popiet – Kuršėnų meno mokykloje vykusiame tarptautiniame festivalyje
„Akordeonų muzikos mozaika“.
Balandžio 28 d. VšĮ Šiaulių respublikinėje ligoninėje vykusiame Medicinos darbuotojų dienai
skirtame renginyje koncertavo gimnazijos akordeonistų ansamblis (mokyt. M. Markevičienė).
Balandžio 29 d. gimnazijos III kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
Kuršėnų meno mokyklos 50-mečiui paminėti skirtame koncerte.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo akordeonistai ir ansambliai, besiruošiantys
vykti dalyvauti konkurse Ukrainoje. Koncertas skirtas Pasaulinei akordeono dienai paminėti.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti, kuriame grojo A. Janauskytė (mokyt. D. Vasauskienė).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vykusiame projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte
dalyvavo akordeonų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė) ir instrumentinis
trio M. Dudnikas, J. Dudnikas ir M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 6–8 d. Ukrainoje vykusiame tarptautiniame konkurse „Perpetuum mobile“ dalyvavo
gimnazijos mokiniai: L. Dainius, I gimn. klasė; M. Dambrauskaitė, 4 klasė; J. Dudnikas, III gimn.
klasė; M. Dudnikas, 2 klasė; R. Kudulytė, III gimn. klasė; M. Lukauskas, III gimn. klasė; A.
Norbutaitė, III gimn. klasė; A. Šimaitis, I gimn. klasė bei papildomo mokymo skyriaus mokinės B.
Liutkutė ir K. Stasiūnaitė. Mokinius lydėjo mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė. 1 vietas
laimėjo M. Dambrauskaitė ir duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė, 2 vietas – M. Dudnikas ir B.
Liutkutė, 3 vietą – trio M. Dudnikas, M. Lukauskas, J. Dudnikas, kiti mokiniai pelnė diplomus.
Gegužės 12 d. akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo koncertų salėje
„Saulė“ vykusiame renginyje.
Gegužės 13 d. Šiaulių kūdikių namuose vykusioje Šeimos šventėje dalyvavo 2 klasės mokinys
M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 14 d. Kauno menininkų namuose vykusiame festivalyje-konkurse „Muzikuojame
šeimoje 2016“ dalyvavo šeimyninis duetas 1 klasės mokinė A. Janauskytė su mama J.
Adulkevičiūte-Janauskiene, kurį paruošė mokytoja D. Vasauskienė. Duetas pelnė nominaciją
„Linksmiausias pasirodymas“.
Gegužės 19 d. tarptautinėje metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Išgirsk
kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“, kuri vyko ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje, dalyvavo
akordeonistų sekstetas M. Lukauskas, I. Bruveris, A. Norbutaitė, V. Baikauskytė, D. Alejūnas, R.
Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 21 d. Fotografijos muziejaus terasoje renginio „Muziejų naktis“ metu koncertavo
akordeonistų ansamblis: M. Lukauskas, I. Bruveris, A. Norbutaitė, K. Goštautaitė, V. Baikauskytė,
D. Alejūnas, R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“, kuriame grojo A. Petrulytė (mokyt. D. Vasauskienė).
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo L.
Čelutka (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 27 d. gimnazija dalyvaudama pilietiniame projekte „Aš už Lietuvą“ vykdė akciją
„Tapydamas ir taupydamas aš saugau pasaulį“. Renginio metu koncertavo akordeonistų orkestras
(mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė. Koncerte grojo 1 kl. mokinė A. Janauskytė (mokyt. D. Vasauskienė), 2 kl.
mokinys M. Dudnikas ir 4 kl. mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė).
Gegužės 30–31 d. Šiaulių universiteto Botanikos sode renginio „Saulės miesto skambančios
naujienos“ lankytojams koncertavo mokyt. M. Markevičienės vadovaujamas akordeonistų
ansamblis ir trio M. Dudnikas, M. Lukauskas, J. Dudnikas.
Gegužės 31 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vykusiame I regioniniame akordeono muzikos
konkurse „Draugystės tiltai“ dalyvavę mokiniai laimėjo: 1 vietas – A. Janauskytė, 1 kl., M.

Dudnikas, 2 kl., M. Dambrauskaitė, 4 kl., M. Lukauskas, III gimn. kl. (dueto sudėtyje), trio M.
Dudnikas, M. Lukauskas, J. Dudnikas; 2 vietas – A. Petrulytė, 2 kl., A. Šimaitis, I gimn. kl., I.
Bruveris, II gimn. kl., D. Matuzevičiūtė, papildomo mokymo skyriaus 5 kl.; 3 vietą – L. Čelutka, 3
kl. Mokinius konkursui paruošė mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė.
Birželio 1 d. gimnazijos I klasės mokinys A. Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
respublikiniame projekte „Vasara su knyga“, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotekoje.
Birželio 17–18 d. Italijoje, Roseto degli Abruzzi mieste X tarptautiniame akordeonistų konkurse
„Italia award“ dalyvavo mokytojos D. Vasauskienės papildomo mokymo skyriaus mokinės B.
Liutkutė ir K. Stasiūnaitė. Beatričė solistų (klasikos) kategorijoje laimėjo 1 vietą, o merginų duetas
– 2 vietą.
Liepos 4–9 d. Vilniuje vykusioje Moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo
akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė).
Liepos 14–16 d. gimnazijos akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
kasmetinėje tarptautinio orkestro (Latvija, Estija ir Lietuva) kūrybinėje stovykloje Estijoje, Abjos
miestelyje.
Liepos 22–29 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo Palangoje vykusio tarptautinio renginio
veiklose – festivalyje, seminare-praktikume, koncertų programose. 27 d. seminaro dalyviams
gimnazijos mokiniai kartu su kitais Šiaulių krašto akordeonistai surengė koncertą „Šokių ritmais...“,
kurį vedė mokytoja D. Vasauskienė.
Rugpjūčio 5–12 d. gimnazijos I kl. mokinys A. Šimaitis (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo
pirmą kartą Lietuvoje organizuotoje improvizacijos stovykloje jauniesiems akordeonistams
Varėnoje.
Bendrojo fortepijono metodinė grupė
Mokytojos: A. Abromavičienė, I. Brūzgienė (pirmininkė), V. Daknienė, L. Filimonenko, N.
Gotalskaja, K. Juciūtė, R. Sližienė, I. Tautkuvienė.
119 mokinių.
Spalio 6 d. Šiaulių Laiptų galerijoje mokytojų klubo „Šviesa“ organizuotame renginyje
koncertavo II gimn. kl. mokinys L. Brazauskas (mokyt. A. Abromavičienė).
Lapkričio 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje vykusio gimnazijos pianistų koncerto programoje
dalyvavo mokinės K. Goštautaitė, A. Norbutaitė (III gimn. kl., mokyt. R. Sližienė), A.
Andrijauskaitė (II gimn. kl., mokyt. I. Brūzgienė).
Gruodžio 19 d. mokinės V. Verbaitė (1 kl.), K. Goštautaitė ir A. Norbutaitė (III gimn. kl.)
dalyvavo mokyt. R. Sližienės mokinių koncerte „Ką mums pasakoja muzika?“, kuris vyko Šiaulių
dailės galerijoje.
Vasario 3 d. gimnazijos mokiniai svečiavosi Ginkūnų lopšelyje-darželyje ir pristatė gimnazijoje
vykdomas ugdymo programas bei kitas veiklas. Koncerto programoje dalyvavo 4 kl. mokinė R.
Sabaliauskaitė (mokyt. I. Tautkuvienė).
Vasario 3 d. gimnazijos bendrojo fortepijono metodinė grupė surengė edukacinį mokinių
koncertą Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Koncerto programoje dalyvavo gimnazijos
mokiniai A. Andrijauskaitė, V. Baikauskytė, M. Dambrauskaitė, L. Elinskytė, G. Grotuzaitė, I.
Jablonskytė, J. Janušauskas, I. Kasparas, R. Klungevičiūtė, R. Mikalkėnaitė, R. Petraitytė, G.
Šustauskaitė ir papildomo mokymo skyriaus mokinė J. Jakaitytė. Mokinius paruošė mokytojos A.
Abromavičienė, I. Brūzgienė, L. Filimonenko, M. Kaubrienė, L. Mameniškytė, I. Tautkuvienė.
Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Kovo 5 d. gimnazijos II klasės mokinės A. Andrijauskaitė (mokyt. I. Brūzgienė) ir R.
Budreckaitė bei 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. I. Tautkuvienė) dalyvavo Kauno

Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje vykusiame IV respublikiniame antrojo muzikos
instrumento (fortepijono) mokinių konkurse „Su šypsena“. Augustė laimėjo 2 vietą, o Rugilė su
Rūta apdovanotos diplomais.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo mokytojų I. Brūzgienės ir M. Kaubrienė
paruošti bendrojo fortepijono mokiniai: R. Mikalkėnaitė, I gimn. kl., A. Andrijauskaitė, II gimn. kl.,
R. Klungevičiūtė, III gimn. kl. (mokyt. I. Brūzgienė), V. Baikauskytė, R. Kudulytė, III gimn. kl.
(mokyt. M. Kaubrienė).
Birželio 1 d. gimnazijos I kl. mokinys A. Šimaitis (mokyt. R. Sližienė) dalyvavo respublikiniame
projekte „Vasara su knyga“, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Bendrojo ugdymo metodinė grupė
Mokytojai: N. Brazaitienė, V. Einorienė, O. Girjotienė, Z. Gramailienė, M. Jakutienė, D.
Jemeljanovienė, R. Jonaitienė, L. Kundrotienė, E. Leparskienė, D. Marcišauskienė, S.
Raubickaitė, I. Rimšienė, G. Steponavičienė, V. Šilerienė, V. Tamoševičius (pirmininkas), A.
Vaičiūnienė, R. Valiukienė.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte trumpus
palinkėjimus gimnazijos bendruomenei pristatė mokytojai Z. Gramailienė ir V. Tamoševičius.
Rugsėjo 4–6 d. piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“ dalyvavo gimnazijos III–IV
klasių mokiniai G. Gelžinytė, O. Šidlauskaitė, J. Dudnikas, A. Vaitkevičiūtė, R. Petraitytė su
tikybos mokytoja S. Raubickaite.
Rugsėjo 18 d. įvyko į gimnaziją priimtų naujų mokinių inauguracija. IV gimn. kl. mokiniai
(mokyt. Z. Gramailienė) – Olimpo dievai skyrė menines užduotis, kurių atlikimas sužavėjo
meniškumu ir išmone.
Rugsėjo 21 d. II gimn. kl. mokiniams pravesta netradicinė biologijos pamoka, kurios metu,
minint Pasaulinę širdies dieną, Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė mokinius įtraukė į
aktyvią veiklą.
Rugsėjo 21 d. gimnazijoje pasidėjo renginiai, skirti Europos kalbų dienai. Užsienio kalbų
mokytojos I. Rimšienė, Z. Gramailienė, V. Einorienė rengė viktorinas, vykdė projektines veiklas,
stebėjo virtualią konferenciją.
Rugsėjo 22 d. III gimn. kl. mokiniai dalyvavo akcijoje, surengtoje paminėti Tarptautinę dieną be
automobilio.
Rugsėjo 29 d. istorijos mokytoja D. Marcišauskienė organizavo gimnazijos I–IV klasių
mokiniams Konstitucijos egzaminą.
Spalio 7 d. gimnazijos II klasė su vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Spalio 7 d. gimnazijos I klasės mokiniai su chemijos mokytoja D. Jemeljanoviene turėjo
pamoką-ekskursiją „Birutės vandenvietė“.
Spalio 8 d. gimnazijos IV klasė su vadove Z. Gramailiene lankėsi kino teatre „Forum Cinema“ ir
žiūrėjo filmą „Dėdė, Rokas ir Nida“.
Spalio 12 d. ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė su mokiniais savanoriais akcija
„Nusišypsok“ paminėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Pradinių klasių mokiniams buvo įteikti
lipdukai.
Spalio 12 d. vakarą bendrabutyje gyvenantys mokiniai dalyvavo protų mūšyje „Žalingi įpročiai“,
kurį kartu su mokiniais organizavo bendrabučio auklėtoja M. Jakutienė.
Spalio 13 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „Solidarumo bėgimas“.
Spalio 19–23 d. gimnazijos mokytojų komandos sudėtyje V. Tamoševičius dalyvavo projekto
Ersamus+ K1 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie vyko Ispanijoje, Barselonos mieste.

Spalio 19 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos I–IV klasių mokinių susitikimas su Šiaulių
miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnais.
Spalio 20 d. gimnazijoje vyko viktorina „Protonautai“, kurioje dalyvavo gimnazijos I–IV klasių
mokiniai. Viktoriną organizavo mokytojos R. Valiukienė, O. Girjotienė, R. Jonaitienė.
Spalio 20 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su anglų k. mokytoja Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių
universiteto bibliotekoje.
Spalio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai dalyvavo mokytojos R. Valiukienės organizuotoje
matematikos olimpiadoje gimnazijoje.
Spalio 19 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos I–IV klasių mokinių susitikimas su Šiaulių
miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnais.
Spalio 22 d. gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių forumas „Mano mokykla – sava ar
svetima?“. Renginį organizavo A. Vaičiūnienė ir V. Alasauskienė.
Spalio 23 d. gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Europos Parlamento Informacijos biuro
Lietuvoje organizuotame Euroscola konkurse. Komandos vadovė D. Marcišauskienė. Konkursas
vyko Šiaulių valstybinėje kolegijoje.
Spalio 23 d. gimnazijos II klasės mokiniai su mokytoja Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių turizmo
informaciniame centre.
Spalio 26 d. vokiečių kalbos besimokantys mokiniai kartu su mokytoja I. Rimšiene žiūrėjo
Vokietijos Forum Baltikum-Dittchenbühne teatro pastatytą N. Gogolio komediją „Revizorius“
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.
Spalio 28 d. gimnazijos pedagogų bendruomenei psichologė E. Belanoškienė vedė užsiėmimą
tema „Konfliktų valdymo menas“.
Lapkričio 1–31 d. gimnazijos mokiniai (mokyt. V. Šilerienė, V. Einorienė, A. Vaičiūnienė)
dalyvavo lietuvių kalbos, anglų kalbos ir biologijos konkursuose „Olympis 2015 – Rudens sesija“.
Dešimt iš keturiolikos mokinių rezultatai įvertinti I–III laipsnių diplomais.
Lapkričio 4 d. II gimn. kl. mokiniai su klasės vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 5 d. III gimn. kl. mokinys D. Varanavičius (mokyt. I. Rimšienė) dalyvavo Šiaulių
universitete vertimo konkurse.
Lapkričio 7 ir 8 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene Ch. Frenkelio
viloje ir „Atlantis Cinema“ kino teatre stebėjo dokumentinių filmų kino festivalio „Nepatogus
kinas“ filmus, gvildenančius šiuolaikinio pasaulio socialines temas.
Lapkričio 9 d. gimnazijos II–IV klasių mokiniai susitiko su karjeros konsultante Elmyra
Daminskiene. Renginį organizavo mokytoja M. Jakutienė.
Lapkričio 9 d. gimnazijos II klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 10 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai (20) dalyvavo sveikatinimo renginyje, kurį
organizavo biologijos mokytoja E. Leparskienė.
Lapkričio 12 d. III gimn. kl. mokinė R. Tamašauskaitė (mokyt. V. Šilerienė) dalyvavo IV
respublikinio festivalio-konkurso „DAINA.LT“ finaliniame renginyje, kuris vyko PC „Akropolis“
Forum Cinemas kino salėje.
Lapkričio 12 d. I gimn. kl. mokiniai (klasės vadovė D. Marcišauskienė) ir III gimn. kl. mokiniai
(klasės vadovė R. Valiukienė) lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur žiūrėjo Jaunimo miuziklo teatro
spektaklį „EX‘IT“.
Lapkričio 15 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene kino teatre
„Forum Cinema“ stebėjo kino filmą „Kunigo naudą velniai gaudo“.
Lapkričio 15 d. I gimn. kl. mokiniai su klasės vadove D. Marcišauskiene ir III gimn. kl. mokiniai
su klasės vadove R. Valiukiene vyko į ekskursiją į Rygą. Aplankę žymias miesto vietas ir
susipažinę su istorija, ekskursijos dalyviai vakare žiūrėjo P. Čaikovskio baletą „Spragtukas“.

Lapkričio 16 d. gimnazijoje visų klasių mokiniai su socialine pedagoge V. Alasauskiene
paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną, kurdami tolerancijos mozaikas.
Lapkričio 16 d. gimnazijos bendrabučio gyventojai dalyvavo viktorinoje „Sveika gyvensena“.
Lapkričio 17 d. Šiaulių universiteto Technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykusiame
renginyje dalyvavo III gimn. kl. mokiniai. Mokinius lydėjo mokytojos O. Girjotienė ir A.
Vaičiūnienė. Mokiniams buvo pravesta integruota fizikos ir biologijos pamoka „Robotų pasaulis.
Vandenilio gamyba“.
Lapkričio 18 d. gimnazijos IV klasės mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Amerikos skaitykloje, kur vyko netradicinė anglų
kalbos pamoka.
Lapkričio 18 d. Šiaulių miesto meteorologijos stotyje lankėsi I gimn. kl. mokiniai su
mokytojomis D. Jemeljanoviene, O. Girjotiene, L. Kundrotiene.
Lapkričio 18 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Ch. Frenkelio viloje vyko integruota
geografijos ir istorijos pamoka II gimn. kl. mokiniams (mokyt. L. Kundrotienė ir D.
Marcišauskienė).
Lapkričio 19 d. gimnazijoje vyko mokinių forumas „Ar tolerancija ir abejingumas yra tas pats?“.
Lapkričio 20 d. II gimn. kl. mokiniai su klasės vadove V. Einoriene žiūrėjo spektaklį „Kaukazo
kreidos ratas“ Šiaulių kultūros centre.
Lapkričio 23 d. II gimn. kl. mokinys L. Brazauskas su mokytoja D. Marcišauskiene dalyvavo
Šiaulių regiono 6-ojoje mokinių konferencijoje „Aš, mokykla ir sėkmė“ Šiaulių Rėkyvos
progimnazijoje.
Lapkričio 26 d. mokytoja Z. Gramailienė vedė integruotą anglų kalbos ir rusų kalbos pamoką
„Orai ir drabužiai“ I gimn. klasės mokiniams.
Lapkričio 27 d. gimnazijos salėje vyko I–III gimn. kl. mokinių susitikimas su Lietuvos
kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės atstovais.
Susitikimą, skirtą paminėti Lietuvos kariuomenės dienai, organizavo istorijos mokytoja D.
Marcišauskienė.
Gruodžio 1 d. vyko gimnazijos I–III klasių mokinių viktorina „AIDS: geriau žinoti!“.
Gruodžio 1 d. gimnazijos mokiniai su mokytoja I. Rimšiene dalyvavo Šiaulių Didždvario
gimnazijoje vykusiame Šiaulių miesto 9–10 klasių mokinių konkurse „Savaitgalis Berlyne“.
Gruodžio 4 d. respublikinėje mokinių ir mokytojų gamtos mokslų konferencijoje
„Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų įvairovė“, kuri vyko Šiaulių Simono Daukanto
gimnazijoje, dalyvavo mokytojos O. Girjotienė ir A. Vaičiūnienė su gimnazijos III–IV klasių
mokiniais. Pranešimus parengė ir pristatė mokiniai N. Latovinas ir R. Daunytė. Konferencijos metu
koncertavo gimnazijos instrumentinis ansamblis su soliste Gabija Šustauskaite.
Gruodžio 5 d. IV gimn. kl. mokiniai su klasės vadove Z. Gramailiene lankėsi Šiaulių „Laiptų
galerijoje“, kur klausėsi ciklo „ Meno eteris“ paskaitos „Meno vertė“.
Gruodžio 8 d. mokytoja E. Leparskienė organizavo biologijos olimpiadą. Miesto biologijos
olimpiadoje gimnaziją atstovaus biologijos olimpiados nugalėtoja, I gimnazijos klasė mokinė Miglė
Puidokaitė.
Gruodžio 9 d. mokytoja D. Jemeljanovienė organizavo I–IV gimnazijos klasių mokinių chemijos
olimpiadą. Miesto chemijos olimpiadoje gimnaziją atstovaus chemijos olimpiados nugalėtojas, I
gimnazijos klasės mokinys Nedas Uzakov.
Gruodžio 9 d. mokytojai Valerija Einorienė ir Rimantas Abukevičius vedė integruotą anglų
kalbos ir muzikos istorijos pamoką tema „Maria Callas“ III gimn. kl. mokiniams.
Gruodžio 9 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Bangelė“ vykusioje akcijoje „Dalinamės gerumu“
dalyvavo gimnazijos mokiniai N. Latovinas, M. Lukauskas, J. Jurevičius, E. Petraitis, K. Taunytė,
M. Žemeckas, M. Milašauskas, R. Petraitytė kartu su psichologe E. Belanoškiene.
Gruodžio 9–13 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame informatikos ir
informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, mokytoja R. Jonaitienė.

Gruodžio 11 d. tikybos mokytoja S. Raubickaitė Ch. Frenkelio viloje vedė netradicinę pamoką
gimnazijos I–III klasių mokiniams „Krikščionybės siužetai 19 a. graviūrose“.
Gruodžio 14 d. gimnazijos IV klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokojepaskaitoje „Efektyvi komunikacija: kaip klausytoją paversti pašnekovu“, kurią vedė Lietuvos verslo
kolegijos dėstytoja Raimonda Tamoševičienė.
Gruodžio 14 d. gimnazijos bendrabutyje įvyko muzikinis vakaras „Kalėdinis talentų šou“.
Gruodžio 15 d. mokytoja I. Rimšienė gimnazijoje pravedė vokiečių kalbos vertimų ir iliustracijų
projektą „Tavo žvilgsnis“.
Gruodžio 17 d. mokytoja V. Einorienė vedė integruotą rusų k. ir anglų k. pamoką „Kalėdos“ II
gimn. kl. mokiniams.
Gruodžio 17 d. gimnazijoje vyko gimnazijos I–IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada, kurią organizavo mokytojas V. Tamoševičius.
Gruodžio 17 d. gimnazijoje vyko I–II klasių anglų kalbos olimpiada, kurią pravedė mokytoja Z.
Gramailienė.
Gruodžio 17 d. gimnazijos IV klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokojepaskaitoje „Rašinio komponavimas – kaip sudominti skaitytoją“, kurią vedė Lietuvos verslo
kolegijos dėstytoja Raimonda Tamoševičienė.
Gruodžio 21 d. mokinių forumas nagrinėjo temą „Kur slypi Kalėdų džiaugsmas?“. Forumą vedė
socialinė pedagogė V. Alasauskienė ir ugdymo skyriaus vedėja A. Vaičiūnienė.
Gruodžio 23 d. vyko gimnazijos I–IV klasių netradicinio ugdymo diena „Šv. Kalėdų belaukiant“.
Choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė
Mokytojai: R. Daukantaitė, V. Gurejeva, J. Juozūnienė (pirmininkė), J. Minkevičiūtė, I.
Motekaitienė, H. Mockienė, R. Narkus, R. Ragauskaitė, B. Smiltinikienė, Ž. Stanelienė, N.
Vaičiulienė.
41 mokinys.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
mokiniai A. Andrijauskaitė, I gimn. kl. (mokyt. J. Juozūnienė), L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H.
Mockienė, koncertm. K. Juciūtė), G. Šustauskaitė, III gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm.
R. Daukantaitė), mokytoja V. Gurejeva (koncertm. I. Tautkuvienė).
Rugsėjo 12 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo amfiteatre vykusiame koncerte, skirtame šventei
„Šiaulių dienos – 2015“. Programoje pasirodė liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vokalinės
grupės mokyt. I. Kaškelytė), I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. N. Vaičiulienė), kuriam
akompanavo instrumentinė grupė.
Rugsėjo 16 d. Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių apskrities viešojoje Povilo
Višinskio bibliotekoje surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“ koncertavo gimnazijos mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė).
Rugsėjo 25 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ suorganizuotame plenere „Etnografinių raštų
mozaika 2015“, skirtame etnografiniams metams, rudens lygiadieniui ir Šiaulių miesto gimtadieniui
paminėti, atidarymo metu koncertavo II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė).
Rugsėjo 30 d. gimnazijos mišrus choras (mokytoja R. Daukantaitė) dalyvavo kamerinėje salėje
„Polifonija“ Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“,
skirtame M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms.
Spalio 1 d. gimnazijos salėje vykusiame koncerte, skirtame pagyvenusių žmonių dienai paminėti
„Dainuokim ir gyventi bus linksmiau“, dalyvavo I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokytoja N.
Vaičiulienė), papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokytoja Ž.
Stanelienė“), II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokytoja J. Juozūnienė), mokytojų tercetas –
B. Smiltinikienė, R. Daukantaitė, Ž. Stanelienė ir duetas J. Juozūnienė su mama.

Spalio 1 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“
(vokalinės grupės mokyt. I. Kaškelytė).
Spalio 2 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis
„Jovarėlis“ (vokalinės grupės mokyt. I. Kaškelytė).
Spalio 6 d. Šiaulių Laiptų galerijoje mokytojų klubo „Šviesa“ organizuotame renginyje
koncertavo gimnazijos I–II klasių vokalinis ansamblis, mokinės E. S. Kart, 2 kl. (mokyt. N.
Vaičiulienė) ir A. Andrijauskaitė, II gimn. kl. (mokyt. J. Juozūnienė).
Spalio 7–13 d. gimnazijos III kl. mokinė G. Šustauskaitė (mokyt. B. Smiltinikienė) su
instrumentiniu ansambliu dalyvavo festivalyje „Rennhof Jazz“ Vokietijoje.
Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ baigiamajame koncerte Žagarės dvare
dalyvavo mokinė A. Andrijauskaitė, II gimn. kl. (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. I. Tautkuvienė).
Spalio 19–23 d. mokytoja J. Juozūnienė dalyvavo projekto Ersamus+ K1 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, kurie vyko Ispanijoje, Barselonos mieste.
Spalio 21 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinės L. Jurgutavičiūtės trečiojo CD pristatymas (mokytoja H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė).
Spalio 21 d. Šiaulių kultūros centre plenero „Etnografinių raštų mozaika 2015“ fotografijų
parodos atidaryme koncertavo M. Avižienis ir V. Merkelytė (mokyt. B. Smiltinikienė).
Spalio 21 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos Ž. Stanelienės mokinės K. Dargužaitė,
2 kl., R. Bunevičiūtė, 3 kl., S. Petrulytė, 4 kl. ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mergaičių
vokalinis ansamblis „Sinkopės“. Koncertmeisterė Violeta Daknienė.
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo gimnazijos mokinės O. Šidlauskaitė, R. Budreckaitė, K. Taunytė ir
mokytoja V. Gurejeva (koncertm. I. Tautkuvienė).
Lapkričio 3 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo kasmetinio festivalio
„Rudens mozaika“ atidarymo koncerte.
Lapkričio 5 d. gimnazijoje vyko J. Karoso jaunųjų choro dirigentų konkurso dalyvių perklausa.
II gimn. kl. mokinius ruošė: L. Brazauską mokytoja N. Vaičiulienė, L. Elinskytę mokytoja R.
Ragauskaitė, A. Andrijauskaitę – mokytoja J. Juozūnienė.
Lapkričio 5 d. III gimn. kl. mokinė G. Šustauskaitė (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. I.
Tautkuvienė) dalyvavo tarptautiniame konkurse „Kaunas Sonorum“. Gabija buvo apdovanota
diplomu.
Lapkričio 6 d. festivalio „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse dalyvavo mokytojos J.
Minkevičiūtės mokinės I. Brajinskaitė, U. Balsytė, R. Maižvilaitė, mokytojos H. Mockienės
mokinės L. Jurgutavičiūtė, R. Sabaliauskaitė (koncertm. K. Juciūtė), mokytojos J. Juozūnienės
mokinės A. Kardašiūtė, M. Šaltytė, A. Andrijauskaitė, L. Bučaitė (koncertm. S. Vaičiulionis). Tarp
keturių iš 44 dalyvavusių solistų, kurie atrinkti dalyvauti baigiamajame koncerte – dvi gimnazijos
atlikėjos: L. Jurgutavičiūtė ir A. Andrijauskaitė.
Lapkričio 12 d. mokytoja J. Juozūnienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursų Ispanijoje pagal
programos „Erasmus +“ K1 projektą „Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų
vaikų ugdyme“ patirties ir naudos pristatyme gimnazijos bendruomenei.
Lapkričio 18 d. metodinė grupė organizavo Respublikinį jaunųjų choro dirigentų konkursą, skirtą
J. Karoso 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Gimnaziją konkurse atstovavo II gimn. kl.
mokiniai: L. Brazauskas (mokyt. N. Vaičiulienė), L. Elinskytė (mokyt. R. Ragauskaitė), A.
Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė). Mokiniams akompanavo koncertmeisteriai V. Daknienė, R.
Daukantaitė, S. Vaičiulionis. Mokinės L. Elinskytė ir A. Andrijauskaitė buvo apdovanotos
diplomais.
Lapkričio 23 d. draugystės su Kuršėnų meno mokyklos dainininkais koncerte dalyvavo mokytojų
H. Mockienės, Ž. Stanelienės, J. Juozūnienės, J. Minkevičiūtės paruoštos atlikėjos solistės ir
ansambliai. Mokiniams akompanavo koncertmeisteriai K. Juciūtė, V. Daknienė, S. Vaičiulionis bei
smuikininkės J. Jačunskytė ir E. Klumbytė (mokyt. V. Daugirdaitė).

Lapkričio 24 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusioje pažintinėje-praktinėje konferencijoje
„Gamtos karuselė! Paukščių karalystėje“ dalyvavo 4 klasės choras (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm.
V. Daknienė).
Lapkričio 26 d. Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkurse Panevėžio Vytauto
Mikalausko menų gimnazijoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mergaičių
vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė). Ansamblis savo
kategorijoje laimėjo 1 vietą.
Lapkričio 26 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertų salėje „Saulė“ vykusiame koncerte
dalyvavo III–IV gimn. kl. vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė).
Gruodžio 4 d. respublikinėje mokinių ir mokytojų gamtos mokslų konferencijoje
„Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų įvairovė“, kuri vyko Šiaulių Simono Daukanto
gimnazijoje, dalyvavo instrumentinis ansamblis su soliste Gabija Šustauskaite (mokyt. B.
Smiltinikienė).
Gruodžio 8 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje koncertavo
mokytojos Ž. Stanelienės paruoštos mokinės K. Dargužaitė, 2 kl., R. Bunevičiūtė, 3 kl., S.
Petrulytė, 4 kl. Mergaitėms akompanavo mokytoja M. Kaubrienė.
Gruodžio 8 d. Šiaulių katedroje vykusiame iškilmingame renginyje dalyvavo mokytojos J.
Minkevičiūtės mokinės U. Balsytė, I. Brajinskaitė, R. Maižvilaitė.
Gruodžio 9 d. gimnazijoje vyko konkurso „Dainų dainelė“ mokyklinis turas, kuriama dalyvavo
mokytojų J. Juozūnienės, B. Smiltinikienės, J. Minkevičiūtės, H. Mockienės, V. Gurejevos ir Ž.
Stanelienės paruošti mokiniai.
Gruodžio 9 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Adventui skirtame renginyje kartu su
Šiaulių lopšelio-darželio bendruomene dalyvavo 1 klasės choras (mokyt. J. Minkevičiūtė).
Gruodžio 11 d. renginyje „Laiko ženklai“, vykusiame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotekoje dalyvavo gimnazijos III klasės mokinė Gabija Šustauskaitė (mokyt. B.
Smiltinikienė, koncertm. I. Tautkuvienė).
Gruodžio 11 d. respublikiniame konkurse „Skriski, giesmele“ Šaukėnuose (Kelmės raj.)
dalyvavo 4 klasės mokinė Rugilė Sabaliauskaitė (mokytoja H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė). R.
Sabaliauskaitė konkurse apdovanota II laipsnio laureato diplomu.
Gruodžio 14 d. gimnazijos koncertų salėje įvyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
dainavimo mokinių kalėdinis koncertas, kuriame dalyvavo mokytojų J. Juozūnienės, N.
Vaičiulienės, H. Mockienės, Ž. Stanelienės mokiniai.
Gruodžio 15 d. Šiaulių „Dvaro“ turgavietėje vykusios kalėdinės mugės metu koncertavo
mokytojos N. Vaičiulienės paruoštas I–II gimn. kl. vokalinis ansamblis su instrumentinės grupės
pritarimu, 2 klasės mokinė S. E. Kart.
Gruodžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai surengė dainavimo koncertą, kuriame dalyvavo
mokytojų J. Juozūnienės, B. Smiltinikienės, H. Mockienės ir V. Gurejevos paruošti solistai bei
mokytojų N. Vaičiulienės ir J. Juozūnienės vadovaujami vokaliniai ansambliai. Koncerto dalyviams
akompanavo koncertmeisteriai K. Juciūtė, R. Daukantaitė, I. Tautkuvienė, S. Vaičiulionis ir
instrumentinės grupės, kuriose muzikavo mokiniai R. Klungevičiūtė, I. Bruveris, J. Jurevičius, A.
Mituzas.
Gruodžio 17 d. gimnazijos salėje koncertavo 2–4 klasių mokiniai (dainavimas).
Gruodžio 17 d. Šiaulių Rasos progimnazijos bendruomenei kartu su instrumentiniu ansambliu
koncertavo mokinė G. Šustauskaitė.
Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje vyko tradicinis gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus
geriausiųjų pianistų Advento vakaras-koncertas, kuriame dalyvavo papildomo mokymo skyriaus
mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė).
Gruodžio 19 d. Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų konkurse
„Dainuok, žiemužėle 2015“ dalyvavusi 4 klasės mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė)
laimėjo 2 vietą. Konkursas vyko Šiaulių kultūros centre.

Gruodžio 22 d. gimnazijos salėje vykusiuose 2 ir 3 klasių kalėdiniuose koncertuose dalyvavo
mokinių chorai – 2 kl. choro mokytoja Ž. Stanelienė, 3 kl. choro mokytoja R. Daukantaitė,
koncertm. V. Daknienė.
Gruodžio 22 d. gimnazijos III–IV klasių vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė) koncertavo
instrumentinės muzikos vakare „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje.
Gruodžio 23 d. gimnazijos salėje vykusiame 4 klasės kalėdiniame koncerte dalyvavo choras
(mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė).
Sausio 13 d. mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje
vykusiame renginyje, skirtame paminėti Sausio 13-ąją.
Sausio 15 d. liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė)
dalyvavo UAB „Rūta“ renginyje Šiaulių dramos teatre.
Sausio 16 d. 4 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo X respublikiniame
populiarios dainos festivalyje „Baltumo šventė“ Kaune. Rugilė apdovanota diplomu ir taure.
Sausio 20 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavo K. Dargužaitė, 2 kl., S. Petrulytė, 4 kl. (mokyt. Ž. Stanelienė), U. Balsytė, 2 kl.,
R. Maižvilaitė, 4 kl. (mokyt. J. Minkevičiūtė), R. Sabaliauskaitė, 4 kl., papildomo mokymo skyriaus
5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė). Mokinė L. Jurgutavičiūtė atrinkta dalyvauti
kitame ture.
Sausio 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt.
Ž. Stanelienė), M. Šaltytė, 6 kl., A. Bagūnaitė, 5 kl., A. Andrijauskaitė, II gimn. kl. ir III–IV gimn.
kl. vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė) ir mokytojos V. Gurejevos mokinės O. Šidlauskaitė,
III gimn. kl., K. Taunytė, R. Budreckaitė, II gimn. kl. Vokaliniai ansambliai atrinkti dalyvauti
kitame ture.
Sausio 25–27 d. metodinė grupė organizavo dainininkės Jolantos Stanelytės (Italija)
meistriškumo kursus regiono mokytojams. Atvirose pamokose dalyvavo mokytojų J. Juozūnienės,
B. Smiltinikienės, V. Gurejevos, R. Narkaus mokiniai.
Sausio 30 d. TV konkurso „Dainų dainelė“ zoninio turo atrankoje, kuri vyko Šiaulių dainavimo
mokykloje „Dagilėlis“ dalyvavo gimnazijos III–IV klasių vokalinis ansamblis, A. Andrijauskaitė, II
gimn. kl. (mokyt. J. Juozūnienė), gimnazijos papildomo mokymo skyriaus vokalinis ansamblis
„Sinkopės“ (mokyt. Ž. Stanelienė) ir solistė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė). Visi dalyviai
pateko į kitą etapą.
Vasario 3 d. Ginkūnų darželyje koncertavo 1 kl. mokinys Emilijus Šlymas (mokyt. B.
Smiltinikienė).
Vasario 4 d. gimnazijos mažojoje salėje surengtas koncertas „In Memoriam“, skirtas prof. S.
Sondeckio atminimui pagerbti, kuriame dalyvavo mokytoja V. Gurejeva.
Vasario 10 d. mokinė E.S. Kart (2 kl.) koncertavo Šiaulių vaikų globos namuose (mokyt. N.
Vaičiulienė).
Vasario 12 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko koncertas-minėjimas, skirtas Vasario 16-ajai.
Koncerto programoje dalyvavo gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė), 4 klasės mokinių
choras „Vaivorykštės spalvos“ (mokyt. Ž. Stanelienė).
Vasario 16 d. Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje vykusiame renginyje, skirtame Vasario 16
paminėti, kartu su Šiaulių pučiamųjų orkestru dainavimo gimnazijos III klasės mokinė G.
Šustauskaitė (mokyt. B. Smiltinikienė), kuri atliko Lietuvos himną ir V. Kernagio dainą „Baltas
paukštis“.
Vasario 24–29 d. liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I.
Kaškelytė) dalyvavo Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame V tarptautiniame folkloro festivalyje.
Vasario 26 d. Respublikiniame jaunųjų dainininkų konkurse Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijoje dalyvavo gimnazijos II kl. mokinė K. Taunytė (mokyt. V. Gurejeva) ir III kl.
mokinys M. Avižienis (mokyt. B. Smiltinikienė). Mokiniai buvo apdovanoti diplomais.

Kovo 4 d. 4 klasės mokinių choras (mokyt. Ž. Stanelienė) dalyvavo respublikiniame vaikų ir
jaunimo muzikos festivalyje „Paukščiai“, kuris vyko Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje.
Kovo 9 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mergaičių ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž.
Stanelienė) dalyvavo Panevėžyje vykusiame respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse
„Lietuva, aš už muziką“ ir laimėjo 1 vietą savo kategorijoje.
Kovo 10 d. gimnazijos didžiojoje salėje paminėta Kovo 11-osios šventė. Renginio metu
koncertavo mišrus choras, 3 klasės mokinių choras (mokyt. R. Daukantaitė).
Kovo 14 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 klasės
mokinių koncertas, kuriame dainavo L. Morkytė, G. Adomaitytė, B. Ulytė, G. Ulytė (mokyt. Ž.
Stanelienė), A Kardašiūtė, Ū. Rakickaitė, M. Šaltytė (mokyt. J. Juozūnienė), B. V. Petraitytė
(mokyt. H. Mockienė).
Kovo 16 d. renginyje, skirtame Savaitei be patyčių, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“
dalyvavo 2 kl. mokinė K. Dargužaitė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Kovo 16 d. mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) koncertavo Šiaulių universitete. Moksleivių
dainų šventės kūrinius dirigavo A. Andrijauskaitė, L. Brazauskas, G. Savickaitė (mokyt. J.
Juozūnienė) ir R. Navickaitė (mokyt. R. Daukantaitė).
Kovo 24 d. gimnazijoje vykusiame seminare-praktikume „Aktyvieji mokymo (-si) metodai“
pranešimą pristatė mokytoja J. Juozūnienė.
Kovo 30 d. Šiaulių vyskupijos kurijos Pastoraciniame centre mokytojos J. Minkevičiūtės 2–4
klasių mokinės koncertavo Šiaulių apskrities VPK pareigūnams.
30 d. liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė)
koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje.
Balandžio 3 d. 4 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo Klaipėdoje
vykusiame IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkurse „Garsų paletė“ ir
laimėjo 2 vietą.
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
mokytojos J. Juozūnienė ir V. Gurejeva.
Balandžio 8 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo Moksleivių dainų
šventės „Tu mums viena“ Dainų dienos programos perklausoje „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje.
Balandžio 11 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto 6–12 klasių mokinių Vokiškos dainos
konkursas. Gimnazijos mokiniai, dalyvavę konkurse, buvo apdovanoti: A. Andrijauskaitė (mokyt. J.
Juozūnienė) – 1 vieta, R. Budreckaitė (mokyt. V. Gurejeva) – 2 vieta, I. Visockytė (mokyt. J.
Juozūnienė) – 3 vieta.
Balandžio 12 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenei skirtame koncerte dalyvavo I–II
gimn. kl. vokalinis ansamblis, 1 kl. mokinė E. S. Kart (mokyt. N. Vaičiulienė).
Balandžio 15 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko Moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“
Ansamblių vakaro programos perklausa, kurioje dalyvavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“
(mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Balandžio 15 d. koncerte Šiaulių rajono kultūros darbuotojams dalyvavo mokytojos J.
Juozūnienė ir V. Gurejeva.
Balandžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokinių tėveliams skirtos atvirų durų dienos koncerte
dalyvavo II gimn. kl. mokinė A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė).
Balandžio 17 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapo
koncerte LRT Didžiojoje studijoje dalyvavo gimnazijos II kl. mokinė A. Andrijauskaitė ir III–IV
klasių vokalinis ansamblis (mokyt. J. Juozūnienė).
Balandžio 23 d. 4 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo respublikiniame
vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse „Lakštingalų slėnis 2016“ Tauragėje ir laimėjo II
laipsnio diplomą.
Balandžio 27 d. gimnazijoje vyko Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo piešinių ir dainavimo
konkurso „Tau, mama“ solistų bei ansamblių pasirodymai. Gimnazijos dalyviai: B kategorija – S.

Petrulytė, 4 kl., 2 vieta; R. Sabaliauskaitė, 4 kl., diplomas; 2–4 kl. mergaičių kvartetas (U. Balsytė,
I. Brajinskaitė, R. Maižvilaitė, A. Jaseliūnaitė), 3 vieta; duetas E. Šlymas ir K. Dargužaitė, 3 kl., 1
vieta; C kategorijoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės – A. Bagūnaitė, 5
kl., 2 vieta; M. Šaltytė, 6 kl., padėka; mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“, 1 vieta; D
kategorija – K. Taunytė, II gimn. kl., 2 vieta; duetas A. Andrijauskaitė, II gimn. kl. ir „Dagilėlio“
dainavimo mokyklos mokinys D. Juozūnas, 1 vieta. Dainininkus konkursui paruošė mokytojos: V.
Gurejeva, Ž. Stanelienė, B. Smiltinikienė, J. Juozūnienė, H. Mockienė, J. Minkevičiūtė.
Balandžio 30 d. Šiaulių PC „Akropolis“ vyko koncertas-meninė akcija „Atvirukas mamai“.
Koncerte dalyvavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Gegužės 1 d. Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyko koncertas,
skirtas Mamos dienai, kuriame dalyvavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R.
Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Gegužės 3 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapo
koncerte LRT Didžiojoje studijoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė
L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė) ir mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž.
Stanelienė).
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti. Koncerte dainavo klasės choras (mokyt. J. Minkevičiūtė).
Gegužės 4 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko edukacinis projektas „Kas ten teka per dvarelį?“,
skirtas miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų auklėtiniams. Renginyje dalyvavo
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vykusio projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte
dalyvavo mokytojos B. Smiltinikienės III gimn. kl. mokinė G. Šustauskaitė.
Gegužės 4 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 4 klasės mokinių choro „Vaivorykštės natos“
(mokyt. Ž. Stanelienė) koncertas, skirtas Mamos dienai ir kolektyvo 3 metų gimtadieniui paminėti.
Gegužės 5 d. liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė)
koncertavo Jurbarke.
Gegužės 6 d. Šiaulių kultūros rūmuose vykusiame šokių ansamblio „Želmenėliai“ koncerte
„Atsisveikinimas su vaikyste“ dalyvavo 4 kl. mokinės R. Sabaliauskaitė, S. Petrulytė, A.
Dambrauskaitė, E. Samuilytė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Gegužės 7 d. mokytojos J. Minkevičiūtės mokinės koncertavo Kryžių kalno Pranciškonų
vienuolyne, kuriame lankėsi Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.
Gegužės 13 d. Šiaulių kūdikių namuose vykusioje Šeimos šventėje dalyvavo II gimn. kl. mokinė
A. Andrijauskaitė (mokyt. J. Juozūnienė).
Gegužės 16 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko papildomo mokymo skyriaus mokinių vokalinės
muzikos koncertas, kuriame dalyvavo mokytojų J. Juozūnienės, N. Vaičiulienės, Ž. Stanelienės. V.
Gurejevos mokiniai.
Gegužės 19 d. tarptautinėje metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Išgirsk
kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“, kuri vyko ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje, dalyvavo mokytojos
J. Juozūnienės mokinė A. Andrijauskaitė.
Gegužės 19 d. E. S. Kart (mokyt. N. Vaičiulienė) koncertavo Beržynėlio atidarymo šventėje.
Gegužės 21 d. Šiaulių rajono dainų šventėje, kuri vyko Kuršėnuose, dalyvavo gimnazijos mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė).
Gegužės 22 d. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyko festivalio Šiauliai Cantat
2016 uždarymas, kuriame dalyvavo J. Minkevičiūtės mokinės: U. Balsytė, I. Brajinskaitė, A.
Jaseliūnaitė, R. Maižvilaitė.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“, kuriame dalyvavo U. Balsytė (mokyt. J. Minkevičiūtė), duetas K. Dargužaitė ir E.
Šlymas (mokyt. B. Smiltinikienė, Ž. Stanelienė), 2 klasės choras (mokyt. Ž. Stanelienė), E. S. Kart
(mokyt. N. Vaičiulienė).

Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame dalyvavo I.
Brajinskaitė (mokyt. J. Minkevičiūtė) ir R. Bunevičiūtė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Gegužės 26 d. Šiaulių Ch. Frenkelio viloje koncertavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus
mergaičių vokalinis ansamblis „Sinkopės“ (mokyt. Ž. Stanelienė).
Gegužės 26 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje vyko muzikuojančių šeimų festivaliskonkursas „Gaidų pynė“, kuriame dalyvavo mokytoja J. Juozūnienė su savo šeima.
Gegužės 27 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 4 klasės mokinių koncertas, kuriame dalyvavo
R. Maižvilaitė (mokyt. J. Minkevičiūtė) ir S. Petrulytė (mokyt. Ž. Stanelienė).
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė. Koncerte dalyvavo 4 kl. mokinės R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė), R.
Maižvilaitė, vokalinis mergaičių ansamblis (mokyt. J. Minkevičiūtė), S. Petrulytė (mokyt. Ž.
Stanelienė).
Birželio 1 d. Šiaulių vyskupijos kurijos Pastoracinio centro didžiojoje salėje įvyko mokytojos J.
Minkevičiūtės mokinių koncertas „Pasitinkant vasarą“, kuriame dalyvavo A. Jurgelevičiūtė, U.
Balsytė, I. Brajinskaitė, A. Jaseliūnaitė, R. Maižvilaitė.
Liepos 4–9 d. Vilniuje vykusioje Moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo mišrus
choras (mokyt. R. Daukantaitė).
Dailės metodinė grupė
Mokytojai: V. Barakauskas, J. Budrienė, R. Damskis, V. Lesauskienė, L. Narušienė
(pirmininkė), J. Šaltė.
68 mokiniai.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusio Mokslo ir žinių dienos koncerto metu salės
sceną puošė dailės mokytojos L. Narušienės suformuotos puokštės bei mokinės G. Urmonaitės
diptikas „Sudužusios svajonės“.
Rugsėjo 11 d. gimnazijos III kl. mokiniai su mokytojais V. Barakausku, L. Narušiene, J. Šalte
kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos studentais vykdė meninę akciją „Šiauliai – draugiškas miestas“.
Akcijos metu geriausi atrinkti mokinių R. Sruogytės, K. Kvietkutės, V. Balčiūnaitės, D. Radvilaitės
ir A. Kundrotaitės sukurti eskizai buvo įgyvendinti ir sukurtos kompozicijos papuošė Šiaurės
Lietuvos kolegijos pastato sieną. Renginys – šventės „Šiaulių dienos – 779“ sudedamoji dalis.
Spalio 12 d. dailės mokytoja J. Šaltė su 4 klasės mokiniais ir Šiaulių logopedinio darželio
auklėtiniais dalyvavo rytmetiniame renginyje „Animacija svečiuose“. Mokiniai demonstravo
filmuotą medžiagą: šešėlių teatro spektaklį „Gaidžio laikrodis“, kuris pastatytas pagal mokinės
Jutos Gicevičos sakmę ir stop kadro filmuką.
Spalio 13 d. gimnazijos dailės ugdymo programos mokinių darbai išsiųsti į kasmet Japonijoje
vykstantį konkursą „Word children‘s Picture contest“. Mokinių darbų mokytojos J. Šaltė, J.
Budrienė, L. Narušienė.
Spalio 19–23 d. gimnazijos mokytojų komandos sudėtyje mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė
dalyvavo projekto Ersamus+ K1 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie vyko Ispanijoje,
Barselonos mieste.
Lapkričio 9 d. III kl. gimnazistai su dailės mokytoja L. Narušiene dalyvavo ŠU dailės galerijoje
susitikime su LR Kultūros ministru Šarūnu Biručiu.
Lapkričio 12 d. mokytojos J. Šaltė ir L. Narušienė pristatė gimnazijos bendruomenei
kvalifikacijos kėlimo kursų Islandijoje ir Ispanijoje pagal programos „Erasmus +“ K1 projektą
„Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų vaikų ugdyme“ patirtį ir naudą.
Lapkričio 17 d. III gimn. kl. mokiniai su mokytoja J. Šalte lankėsi Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje parodos atidaryme ir nominacijų įteikimo renginyje.
Lapkričio 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje
konferencijoje „Skaitymas ir skaitymo skatinimas: laikmečio aktualijos, patirtys ir galimybės“

dailės mokytoja J. Šaltė su mokiniais pristatė projekto „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“
veikla. Taip pat mokytoja J. Šaltė su IV gimn. kl. mokiniais šioje bibliotekoje dalyvavo parodos
atidaryme.
Lapkričio 18 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko 1–4 klasių mokinių (mokyt. J. Budrienė, J. Šaltė, L.
Narušienė) piešinių parodos „Rudnosiukas“ atidarymas.
Lapkričio 19 d. mokytoja V. Lesauskienė su III gimn. kl. mokiniais, pasirinkusiais fotografijos
dalyką, dalyvavo ŠU paskaitoje „Mokausi fotografuoti portretą“.
Lapkričio 27 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė J. Jačunskytė (mokyt. M.
Minčiūnienė, konc. R. Daukantaitė) dalyvavo III tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje „Menų
mozaika“ Ventos muzikos mokykloje. Dailės mokiniai Gintarė Urmonaitė, Reda Daunytė,
Kristijonas Oniūnas (IV gimn. kl.) ir Almantė Kundrotaitė, Gabrielė Černenkaitė, Dovainė
Radvilaitė, Darius Varanavičius (III gimn. kl.) (mokyt. L. Narušienė, V. Barakauskas, R. Damskis)
taip pat festivalio ekspozicijai pateikė savo darbus.
Lapkričio 30 d. Šiaulių dailės galerijoje vykusiame Šiaulių miesto ir regiono mokinių socialinio
projekto „Susitinkam po reklamos“, kurį organizuoja ŠPRC, antro etapo kūrybinėse dirbtuvėse
„Dovanoju Kalėdų žvaigždę“ dalyvavo gimnazijos III klasės mokiniai su mokytojomis L. Narušiene
ir J. Budriene.
Gruodžio 1 d. mokytojos J. Šaltės mokinių kūrybiniai darbai pristatyti V respublikiniam mokinių
piešinių konkursui „Iš močiutės skrynios 2015“. Du 2 klasės mokiniai tapo laureatais. Tai Erikas
Sabaliauskas ir Raminta Korsakaitė.
Gruodžio 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta gimnazijos mokinių dailės darbų
paroda. Ekspozicijai atrinkti visų dailės mokytojų geriausiai išpildyti tapybos, akvarelės, keramikos,
projektavimo, grafikos, piešimo, fotografijos kūriniai.
Gruodžio 18 d. spaustuvė „Bruknė“ išleido 2016 metų kalendorių, kurį puošia 1–4 klasių
mokinių parodos-konkurso „Rudnosiukas“ kūrybiniai darbai. Kalendoriaus išleidimo idėjos autorė
mokytoja L. Narušienė, maketą parengė mokytoja J. Budrienė.
Sausio 12 d. mokytoja L. Narušienė suorganizavo gimnazijos III–IV kl. mokiniams kelionę į
Telšius. Mokiniai dalyvavo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų pusmečio darbų
peržiūroje, susipažino su studijų programomis ir stojimo tvarka bei reikalavimais. Mokinius lydėjo
ir mokytojas V. Barakauskas.
Sausio 22 d. mokytoja J. Šaltė su 4 kl. mokiniais respublikinėje konferencijoje „Skaitymas ir
skaitymo skatinimas: laikmečio aktualijos, patirtis ir galimybės“, kuri vyko Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje, pristatė projekto „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“
įgyvendinimo patirtį ir perspektyvas.
Vasario 2 d. pateikta projekto programos Erasmus+ KA1 gimnazijos projekto paraiška (mokyt.
L. Narušienė).
Vasario 3 d. gimnazijos mokiniai svečiavosi Ginkūnų darželyje ir pristatė gimnazijoje vykdomas
ugdymo programas bei kitas veiklas. Mokinius lydėjo mokyt. L. Narušienė. Darželio auklėtiniams
gimnaziją pristatė 3 kl. mokinės P. Gedrimaitė, V. Verbaitė.
Vasario 3 d. Šiaulių miesto pradinių klasių dailės olimpiadoje dalyvavo mokytojos J. Šaltės
paruošta 4 klasės mokinė R. H. Vaicekauskaitė. Mokinė laimėjo 2 vietą.
Vasario 3 d. dailės mokytojas V. Barakauskas pradėjo vesti dailės studiją gimnazijos mokinių
tėvams ir mokytojams.
Vasario 8 d. mokytoja L. Narušienė Kužių seniūnijos salėje vedė edukacinį dailiųjų amatų
užsiėmimą „Senų rūbų atnaujinimas ir naujo modelio dizainas, siuvimas“. Užsiėmimas vykdomas
pagal projekto „Verslo ir amatų akademija“ programą. Tokie pat renginiai numatyti ir Kairių
bibliotekoje kovo 7, 14 ir 21 dienomis.
Vasario 15 d. pradinių klasių mokinių darbai dalyvavo iliustruotų pasakų kūrimo konkurse
„Žiemos pasaka“ Šiaulių r. Verbūnų mokykloje. 2 vietos laureato apdovanojimą pelnė 2 klasės

mokinės A. Atstopaitės sukurta iliustruota pasaka „Miško stebuklai“ (mokyt. J. Šaltė, R.
Gudmonienė).
Vasario 20 d. gimnazijos mokinių darbai pateikti tarptautinio FAI piešinių konkurso „Aviasporto
ir gamtos harmonija“ nacionaliniam turui.
Vasario 22 d. išsiųsti mokinių darbai Tarptautiniam pradinių klasių mokinių piešinių ir
dailyraščio konkursui „Skaitau Lietuvišką pasaką“ (mokyt. L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė), kurį
organizavo Vilniaus Simono Daukanto progimnazija.
Vasario 29 d. išsiųsti mokinių piešiniai į LMNSC organizuotą Europos operos dienoms skirtą
tarptautinį mokinių meninės kūrybos konkursą ,,Operos pasaulis“. R. H. Vaicekauskaitės, 4 kl.
(mokyt. J. Šaltė) ir Emilijos Juodrytės, 3 kl. (mokyt. L. Narušienė) piešiniai pateko į geriausių
piešinių parodą.
Kovo 1 d. parašyta ir pateikta paraiška projekto „Colorful Songs“ ERASMUS+KA2 (mokyt. J.
Šaltė) finansavimui gauti.
Kovo 1 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos dailės metodinės grupės organizuota
tarptautinė tarpdalykinė konferencija „Gamtos ir Dievo vienybė Antoni Gaudi kūryboje“.
Konferencija skirta projekto Erasmus+ K1 programos vykdomų veiklų viešinimui. Mokytoja L.
Narušienė apie renginį parengė straipsnį „Sužavėti Antoni Gaudi architektūros“, kuris išspausdintas
leidiniuose „Švietimo naujienos“ Nr. 4 (359) bei „Švietimo panorama“ (24 p.).
Kovo 10 d. išsiųsti mokyt. J. Šaltės mokinių piešiniai į tarptautinį XIV Pasaulio haiku konkursą
Lietuvoje (Vilnius).
Balandžio 8 d. Kairių bibliotekoje atidaryta gimnazijos pradinių klasių mokinių dailės kūrinių
paroda „Spalvotas pasaulis“.
Kovo 17 d. gimnazijos 3 klasės mokiniai K. Žiogas ir V. Verbaitė (mokyt. L. Narušienė)
dalyvavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusiame konkurse „Vienos linijos piešinio
čempionatas“.
Kovo 21 d. UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriumi apdovanojo moksleivių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok!“
nugalėtojus. Gimnazijos I kl. mokinė M. Puidokaitė laimėjo 2 vietą (mokyt. J. Šaltė).
Kovo 24 d. gimnazijoje vykusiame seminare-praktikume „Aktyvieji mokymo (-si) metodai“
pranešimą pristatė mokytoja L. Narušienė.
Kovo 30 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje susitikime su
Vilniaus dizaino kolegijos atstovais, kurie pristatė savo studijų programas. Mokinius lydėjo
mokytoja L. Narušienė.
Balandžio 8 d. Šiaulių r. Kairių bibliotekoje eksponuojama gimnazijos pradinių klasių mokinių,
besimokančių pagal specializuotą dailės programą, darbų paroda „Spalvotas pasaulis“.
Balandžio 16–24 d. mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto
„Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų vaikų ugdyme“ kvalifikacijos kėlimo
kursuose dailės mokytojams Anglijoje.
Balandžio 5 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja J. Šalte dalyvavo edukaciniame užsiėmime Šiaulių
specialiojo ugdymo centre.
Balandžio 7 d. Šiaulių universiteto centriniuose rūmuose (Vilniaus g. 88) atidaryta gimnazijos
mokinių dailės darbų paroda „Šiaulių krašto padavimai“. Parodos atidarymo metu pasisakė
mokytojai L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė, V. Barakauskas, ŠU atstovai.
Balandžio 8 d. Kairių bibliotekoje atidaryta gimnazijos pradinių klasių mokinių dailės kūrinių
paroda „Spalvotas pasaulis“.
Balandžio 27 d. gimnazijoje vyko regioninio vaikų ir jaunimo piešinių ir dainavimo konkurso
„Tau, mama“ piešinių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Mūsų gimnazijos mokinių laimėjimai:
G. Razgutės, 1 kl. (mokyt. J. Budrienė) piešinys pripažintas tapybiškiausiu piešiniu, R. Pumputytė,
2 kl. (mokyt. J. Šaltė) gavo nominaciją už nuotaikingiausią piešinį, S. Virmauskis, 3 kl. (mokyt. L.

Narušienė) – 1 vieta, E. Prakapas, 3 kl. (mokyt. L. Narušienė) – ekspresyviausias piešinys, A.
Jaseliūnaitė, 4 kl. (mokyt. J. Šaltė) nominacija už spalvingiausią piešinį.
Balandžio 30 d. Šiaulių PC „Akropolis“ vyko koncertas-meninė akcija „Atvirukas mamai“.
Renginys – vienas iš V tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto 2016“
programos dalių. Akciją organizavo gimnazijos dailininkai.
Gegužės 3 d. Šiaulių jaunųjų technikų centre vyko Lietuvos mokinių fotografijos konkursoparodos „Akimirka“ atidarymas, kuriame dalyvavo III gimn. kl. mokiniai D. Varanavičius ir K.
Lembutytė (mokyt. V. Lesauskienė). D. Varanavičius tapo laureatu (eksperimentinės fotografijos
žanras).
Gegužės 9 d. Šiaulių miesto ir rajono moksleivių keramikos darbų parodos „Pavasario žiedaiIV“ atidaryme, kuris vyko Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje, dalyvavo mokiniai S. Baikaitė, K.
Ginelevičiūtė, V. Balčiūnaitė ir A. Skurvydas (mokyt. L. Narušienė). Parodoje eksponuojami šių
mokinių kūrybiniai darbai.
Gegužės 19 d. tarptautinėje metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Išgirsk
kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“, kuri vyko ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje, dalyvavo gimnazijos
I–IV klasių mokiniai su mokytojomis L. Narušiene, J. Šalte, J. Budriene.
Gegužės 24 d. Trakų gatvės galerijoje atidaryta mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės mokinių
kūrybinių darbų paroda „(Pa)žvelk (pa)matyk“.
Gegužės 24 d. 2 kl. mokinė R. Korsakaitė (mokyt. J Šaltė) paskelbta UAB „Skinija“ rengiamo
konkurso „Nusipiešk sau kojinytes“ 2016 metų nugalėtoja.
Gegužės 26 d. LMNSC organizuotame respublikiniame keramikos konkurse 4 kl. mokinys K.
Žutautas tapo laureatu (mokyt. J Šaltė).
Gegužės 27 d. gimnazija dalyvaudama pilietiniame projekte „Aš už Lietuvą“ vykdė akciją
„Tapydamas ir taupydamas aš saugau pasaulį“. Renginio metu šiauliečiai ir kiti praeiviai piešė
linksmo šiauliečio portretą (organizavo dailės mokytojos L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė).
Birželio 2 d. VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje įvyko mokytojos J.
Budrienės inicijuota piešinių „Rudnosiukas“ dovanojimo akcija, kurioje dalyvavo mokytojos L.
Narušienė ir J. Šaltė.
Gegužės 31 d.–birželio 1 d. gimnazijos I–III kl. mokiniai su mokytojais L. Narušiene, J. Šalte ir
V. Barakausku dalyvavo Bazilionuose organizuotame plenere.
Fortepijono metodinė grupė
Mokytojos: M. Kaubrienė (pirmininkė), L. Mameniškytė, O. Popova, D. Šulcaitė.
18 mokinių.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
mokytojų fortepijoninis trio L. Mameniškytė, M. Kaubrienė, V. Daknienė. Renginį vedė mokytoja
R. Sližienė.
Rugsėjo 16 d. Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių apskrities viešojoje Povilo
Višinskio bibliotekoje surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“ koncertavo gimnazijos papildomo
mokymo skyriaus 7 kl. mokinė G. Mikšytė (mokyt. M. Kaubrienė).
Rugsėjo 30 d. kamerinėje salėje „Polifonija“ Šiaulių Pagyvenusių žmonių asociacijos
surengtame renginyje „Visas Čiurlionis“, skirtame M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms,
koncerto programoje dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinė G.
Mikšytė (mokyt. M. Kaubrienė).
Spalio 3 d. gimnazijos bendruomenei autobusu po Suvalkiją, aplankant Sudargo piliakalnius,
Gelgaudiškio, Zyplių, Paežerių dvarus, Marijampolės Poezijos parką, organizavo metodinės grupės
pirmininkė M. Kaubrienė.

Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte Žagarės dvare dalyvavo
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokiniai: A. Bagūnaitė, 5 kl., A. Marcinkevičiūtė, 6 kl.,
K. Kaučikaitė, 7 kl. (mokyt. R. Sližienė), I. Tautkutė, 5 kl. (mokyt. I. Tautkuvienė), G. Mikšytė, 7
kl. (mokyt. M. Kaubrienė).
Spalio 19–23 d. gimnazijos mokytojų komandos sudėtyje mokytoja M. Kaubrienė dalyvavo
projekto Ersamus+ K1 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie vykos Ispanijoje, Barselonos
mieste.
Spalio 21 d. Šiaulių kultūros centre plenero „Etnografinių raštų mozaika 2015“ fotografijų
parodos atidaryme koncerto programą, kurioje dalyvavo gimnazijos mokiniai, sudarė mokytoja I.
Taukuvienė.
Spalio 22–25 d. mokytoja L. Mameniškytė dalyvavo Amsterdame (Olandija) vykusiame 37ajame Europos fortepijono pedagogų kongrese. Pedagogų koncerte Lietuvos pianistų trio (K.
Grybauskas, A. Seliavienė, L. Mameniškytė) publika sutiko šiltai ir negailėjo pagyrimų.
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Bagūnaitė ir I.
Tautkutė. Koncerto programą sudarė ir renginį vedė mokytoja R. Sližienė.
Lapkričio 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko fortepijoninės muzikos koncertas, kuriame dalyvavo
net 16 mokinių. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Lapkričio 12 d. mokytoja M. Kaubrienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursų Ispanijoje pagal
programos „Erasmus +“ K1 projektą „Mokytojo kūrybiškumo ir inovatyvių idėjų svarba talentingų
vaikų ugdyme“ pristatyme gimnazijos bendruomenei.
Lapkričio 18 d. UAB „Rūta“ kavinėje vykusios 1–4 klasių mokinių piešinių parodos
„Rudnosiukas“ atidaryme grojo papildomo mokymo skyriaus fortepijoninis duetas A. Bagūnaitė
(mokyt. R. Sližienė) ir I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė).
Lapkričio 18 d. Šiaulių vaikų lopšelyje-darželyje „Sigutė“ koncertavo mokytojų I. Tautkuvienės
ir R. Sližienės mokinės A. Čiužaitė (1 kl.) ir fortepijoninis duetas A. Bagūnaitė ir I. Tautkutė.
Lapkričio 21 d. mokytoja R. Sližienė su gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokine K.
Kaučikaite dalyvavo prof. V. Polujevo seminare VDU Muzikos akademijoje.
Lapkričio 24 d. mokytoja R. Sližienė vedė koncertą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje,
kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatyta gimnazijos veikla ir vykdomos programos.
Lapkričio 25 d. gimnazijoje vyko fortepijono metodinės grupės suorganizuotas G. Kondrotaitės
seminaras, skirtas regiono fortepijono mokytojams ir mokiniams. Atvirose pamokose dalyvavo II
gimn. kl. mokinė K. Taunytė (mokyt. L. Mameniškytė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės I.
Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Lapkričio 26 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertų salėje „Saulė“ vykusiame koncerte
dalyvavo papildomo mokymo skyriaus fortepijoninis duetas I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) ir
A. Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė).
Gruodžio 8 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje koncertavo
mokytojos M. Kaubrienės paruošti mokiniai.
Gruodžio 10 d. gimnazijoje vyko papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinės K. Kaučikaitės
atliekamos Respublikinio Balio Dvariono pianistų konkurso programos perklausa. Mokinės
mokytoja R. Sližienė.
Gruodžio 11 d. renginyje „Laiko ženklai“, vykusiame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotekoje dalyvavo 4 klasės mokinė Aušrinė Leščinskytė (mokytoja I. Tautkuvienė).
Gruodžio 11 d. gimnazijoje vyko 1–4 klasių mokinių (fortepijonas) kalėdinis koncertas „Švenčių
belaukiant“. Dešimt mokinių koncertinei programai paruošė mokytojos M. Kaubrienė, L.
Mameniškytė, K. Juciūtė, I. Brūzgienė, R. Sližienė, D. Šulcaitė.
Gruodžio 15 d. gimnazijos atestacijos komisijos nutarimu nuo 2016 m. sausio 1 d. gimnazijos
mokytojai Irinai Tautkuvienei suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje vyko tradicinis gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus
geriausiųjų pianistų Advento vakaras-koncertas.
Gruodžio 19 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko mokytojos R. Sližienės mokinių koncertas „Ką
mums pasakoja muzika?“.
Sausio 11 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo Šiaulių 1 muzikos mokykloje vykusio Nacionalinio B. Dvariono pianistų
konkurso regioninio turo pasirodyme. Mokinė atrinkta dalyvauti kitame etape, kuris vyks
Klaipėdoje. Vertinimo komisijoje dalyvavo fortepijono metodinės grupės pirmininkė M. Kaubrienė.
Sausio 30 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo VIII respublikiniame Johano Sebastiano Bacho jaunųjų pianistų konkurse, kuris
vyko Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. K. Kaučikaitė apdovanota diplomu.
Vasario 2 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkurso dalyvės G. Roduner, 4 kl. (mokyt. L. Mameniškytė) ir papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Vasario 4 d. gimnazijos mažojoje salėje koncerte „In Memoriam“, skirtame prof. S. Sondeckio
atminimui pagerbti, kurį vedė mokytoja R. Sližienė, skambino gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Vasario 5 d. Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse Klaipėdoje dalyvavo
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė), kuri tapo
konkurso diplomante.
Vasario 12–14 d. Kaune vykusiame Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse
profesinio rengimo kategorijoje gimnazijos 4 kl. mokinė G. Roduner (mokyt. L. Mameniškytė)
laimėjo diplomą.
Kovo 1 d. tarptautinėje tarpdalykinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Gamtos ir Dievo
vienybė Antoni Gaudi kūryboje“ mokyt. R. Sližienė pristatė pranešimą „Skambantis Antoni Gaudi
pasaulis“. Renginį vedė mokyt. R. Sližienė.
Kovo 3 d. gimnazijos mokytojai pianistai dalyvavo Panevėžyje vykusiame EPTA seminarepraktikume. Gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė) dalyvavo meistriškumo pamokose, o mokytoja L. Mameniškytė – dalyvių koncerte.
Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas, kuriame grojo D. Jakumas, A. Jakumas (mokyt. I. Brūzgienė), V. Aksomaitis
(mokyt. M. Kaubrienė).
Kovo 14 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 klasės
mokinių koncertas. Koncerte dalyvavo A. Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė), G. Kliminskaitė, B. Ulytė
(mokyt. L. Mameniškytė), G. Rumšaitė, G. Steponavičiūtė (mokyt. V. Daknienė), K. Žemgulytė
(mokyt. N. Gotalskaja), V. Aksomaitis (M. Kaubrienė).
Kovo 16 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos 1–4 klasių pianistai. Koncertą vedė
mokytoja R. Sližienė.
Kovo 18 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės
mokinių koncertas. Koncerte dalyvavo K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė), P. Juškaitė (mokyt. A.
Abromavičienė), I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), G. Mikšytė, F. Pratkelytė (mokyt. M.
Kaubrienė). Koncertą vedė mokyt. M. Kaubrienė.
Kovo 23 d. Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje vykusioje metodinėje-praktinėje konferencijoje
„Meno / muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“ pranešimą pristatė
mokytoja M. Kaubrienė.
Kovo 24 d. gimnazijoje vykusiame seminare-praktikume „Aktyvieji mokymo (-si) metodai“
pranešimą pristatė mokytoja M. Kaubrienė su kolege J. Juozūniene.
Balandžio 6 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Kaučikaitė, 7 kl., A.
Bagūnaitė, 5kl. (mokyt. R. Sližienė), F. Pratkelytė, 7 kl. (mokyt. M. Kaubrienė), G. Rumšaitė, 6 kl.

(mokyt. V. Daknienė) dalyvavo pianistės Elisabeth Borowsky (JAV) atvirose meistriškumo
pamokose.
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame pedagogų koncerte „Muzikos spalvos“
dalyvavo I. Tautkuvienė. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė.
Balandžio 7 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo tarptautinių konkursų laureatas, LMTA
doktorantas J. Aleknavičius (fortepijonas). Koncertą organizavo metodinė grupė.
Balandžio 11 d. gimnazijoje vykusio Šiaulių miesto 6–12 klasių mokinių Vokiškos dainos
konkurso metu kūrinius fortepijonu atliko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 12 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenei skirtame koncerte dalyvavo
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė F. Pratkelytė (mokyt. M. Kaubrienė).
Balandžio 13 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusio Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
mokinių pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ (vadovas V. Bakšys) koncerto pradžioje
grojusiam gimnazijos 3 kl. mokiniui J. Drakšui akompanavo papildomo mokymo skyriaus 7 kl.
mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 15 d. gimnazijos bendruomenės atstovų koncerto Šiaulių rajono kultūros
darbuotojams programą sudarė ir koncertą pravedė mokytoja R. Sližienė. Koncerte grojo K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 16 d. gimnazijoje vykusios I–IV klasių mokinių tėveliams skirtos atvirų durų dienos
koncerto programoje dalyvavo II gimn. kl. mokinė K. Taunytė (mokyt. L. Mameniškytė).
Balandžio 19 d. Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje gimnazijos mokinių koncertą
organizavo ir pravedė mokytoja I. Tautkuvienė.
Balandžio 20 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinės A. Bagūnaitė ir A.
Marcinkevičiūtė (mokyt. R. Sližienė) dalyvavo tarptautiniame fortepijoninės muzikos festivalyje
„Programinė muzika fortepijonui“, kuris vyko Šiaulių Dainų muzikos mokykloje.
Balandžio 20 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo IV respublikinio jaunųjų pianistų
konkurso „Saulėtos gaidos“ dalyvės: D. Daukšaitė, 1 kl. (mokyt. R. Sližienė), E. M. Pauliukonytė, 1
kl., (mokyt. I. Brūzgienė), G. Roduner, 4 kl. (mokyt. L. Mameniškytė), E. Samuilytė, 4 kl. (mokyt.
M. Kaubrienė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės: G. Kliminskaitė, 5 kl. (mokyt. L.
Mameniškytė), G. Masėnaitė, 5 kl. (mokyt. O. Popova), G. Mikšytė, F. Pratkelytė, 7 kl. (mokyt. M.
Kaubrienė), K. Kaučikaitė, 7 kl. (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 27 d. mokiniams J. Drakšui, 3 kl. ir A. Venckutei, 4 kl. Jelgavoje (Latvija) vykusiame
tarptautiniame varinių pučiamųjų instrumentų konkurse „Taures skan“ akompanavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Balandžio 29 d. gimnazijoje vyko fortepijono metodinės grupės organizuotas IV respublikinis
jaunųjų pianistų konkursas „Saulėtos gaidos“. Laureatų diplomus ir specialiuosius prizus laimėjo G.
Roduner, 4 kl., prizas „Už mikliausius pirštukus“, G. Kliminskaitė, papildomo mokymo skyriaus 5
kl., prizas „Už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį“ (mokyt. L. Mameniškytė), G.
Mikšytė, F. Pratkelytė, 7 kl. (mokyt. M. Kaubrienė), diplomais apdovanotos D. Daukšaitė, 1 kl.
(mokyt. R. Sližienė), E. M. Pauliukonytė, 1 kl. (mokyt. I. Brūzgienė), E. Samuilytė, 4 kl. (mokyt.
M. Kaubrienė), G. Masėnaitė, papildomo mokymo skyriaus 5 kl. (O. Popova), K. Kaučikaitė, 7 kl.,
gimnazijos direktorės I. Asauskienės prizas (mokyt. R. Sližienė).
Gegužės 1 d. Šiaulių šv. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vykusį koncertą,
skirtą Mamos dienai, vedė mokytoja R. Sližienė.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti. Koncerte grojo D. Daukšaitė (mokyt. R. Sližienė), E. M. Pauliukonytė (mokyt. I.
Brūzgienė), A. Jurgeliūnaitė (mokyt. M. Kaubrienė).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vyko projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas,
kuriame dalyvavo gimnazijos ir Kelmės meno mokyklos muzikinio skyriaus mokiniai. Koncerte

grojo mokytojų R. Sližienės (D. Daukšaitė, A. Bagūnaitė, A. Marcinkevičiūtė, K. Kaučikaitė) ir L.
Mameniškytės (K. Taunytė) mokiniai. Koncertą vedė R. Sližienė, programą parengė M. Kaubrienė.
Gegužės 6 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vykusiose Alexander Paley (JAV)
meistriškumo pamokose dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Gegužės 10 d. Šiaulių kultūros centre vykusiame koncerte „Maža kelionė per didelį pavasarį“
grojo mokytojos R. Sližienės mokinės K. Kaučikaitė, A. Bagūnaitė, A. Marcinkevičiūtė. Edukacinį
renginį vedė ir organizavo mokyt. R. Sližienė.
Gegužės 13 d. V tarptautiniame Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurse dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus 6 klasės mokinė G. Rumšaitė (mokyt. V. Daknienė). Mokytoja M.
Kaubrienė dalyvavo vertinimo komisijoje.
Gegužės 20 d. mokytojos M. Kaubrienės paruošti du fortepijoniniai ansambliai: 4 kl. mokinės E.
Samuilytė ir G. Roduner bei gimnazijos III kl. mokinės V. Baikauskytė ir R. Kudulytė dalyvavo
Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusiame fortepijoninių duetų festivalyje „Dviese – smagiau“.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“. Koncerte grojo L. Bružaitė (mokyt. M. Kaubrienė), I. Lizdenytė (mokyt. D. Šulcaitė),
G. Jasiūnaitė (mokyt. O. Popova).
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas. Koncerte grojo V.
Verbaitė, A. Butkutė, K. Kaučikaitė trio sudėtyje (mokyt. R. Sližienė), U. Gilytė (mokyt. L.
Filimonenko), G. Kačinskytė (mokyt. L. Mameniškytė), A. Samuilis (mokyt. I. Tautkuvienė).
Gegužės 24 d. Trakų gatvės galerijoje gimnazijos mokinių kūrybinių darbų parodos „(Pa)žvelk
(pa)matyk“ atidaryme instrumentinio trio sudėtyje grojo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7
kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Gegužės 26 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centre koncertavo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Gegužės 26 d. Šiaulių Ch. Frenkelio viloje vykusiame koncerte grojo mokytojų R. Sližienės, I.
Brūzgienės, V. Daknienės, L. Mameniškytės, M. Kaubrienės mokiniai. Koncertą vedė mokytoja R.
Sližienė.
Gegužės 28 d. Vilniuje salone „Steinway & Sons“ mokytoja R. Sližienė surengė savo mokinių
koncertą.
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė, kurioje grojo 1 kl. mokinė E. M. Pauliukonytė (mokyt. I. Brūzgienė) ir 4 kl.
mokinė G. Roduner (mokyt. L. Mameniškytė).
Gegužės 31 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko papildomo mokymo skyriaus pagrindinio
muzikavimo programos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė, kurios metu grojo F. Pratkelytė
(mokyt. M. Kaubrienė) ir K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).
Birželio 2 d. VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje gimnazijos mokinių
piešinių piešinių „Rudnosiukas“ dovanojimo akcijoje koncertavo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Renginį organizavo ir vedė mokytoja R.
Sližienė.
Birželio 6–8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame I tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse „Trofeo musicale“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K.
Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė). Solo programos kategorijoje Kamilė laimėjo 3 vietą. K. Kaučikaitė
dalyvavo trio sudėtyje (ansamblių kategorijoje), kuris laimėjo Grand Prix, o taip pat akompanavo
trimitininkams J. Drakšui (Grand Priz) ir A. Venckutei (1 vieta). Mokytoja R. Sližienė gavo
diplomą už profesinį meistriškumą.
Birželio 11 d. Kaune vykusiame VI tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnasum“
trimitininkams J. Drakšui (1 vieta) ir A. Venckutei (2 vieta) akompanavo K. Kaučikaitė (mokyt. R.
Sližienė).

Birželio 21–26 d. Italijoje, Povoletto mieste XX tarptautiniame jaunųjų instrumentalistų
konkurse papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė) laimėjo 2
vietą.
Gitaros metodinė grupė
Mokytojai: M. Būda (pirmininkas), K. Radavičius.
12 mokinių.
Gruodžio 9 d. gimnazijoje vykusiame TV konkurse „Dainų dainelė“ (mokyklos turas) dalyviams
akompanavo III gimn. kl. mokinys A. Mituzas (mokyt. K. Radavičius).
Gruodžio 15 d. gimnazijos atestacijos komisijos nutarimu nuo 2016 m. sausio 1 d. gimnazijos
mokytojui Kęstučiui Radavičiui suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Gruodžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokinių dainavimo koncerte solistams pritarė III gimn.
kl. mokinys A. Mituzas (mokyt. K. Radavičius).
Gruodžio 16 d. gimnazijos salėje koncertavo gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus
mokytojo M. Būdos gitaristai (solo ir ansambliai).
Sausio 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavusiems gimnazijos atlikėjams pritarė gimnazijos III kl. mokinys A. Mituzas (mokyt.
K. Radavičius).
Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas, kuriame dalyvavo K. Barzinskaitė (mokyt. M. Būda) ir M. Černiauskas (mokyt.
K. Radavičius).
Kovo 11 d. Radviliškio kultūros centre koncertavo III gimn. kl. mokiniai K. Keras ir G. Šutkus
(mokyt. M. Būda).
Kovo 18 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės
mokinių koncertas, kuriame dalyvavo I. Chochlovas (mokyt. K. Radavičius).
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
mokytojai M. Būda ir K. Radavičius.
Balandžio 12 d. gimnazijos gitaristai surengė du koncertus. Pietų pertraukos metu savo
atliekamų kūrinių pakvietė paklausyti gimnazistai, o vakariniame koncerte dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus mokiniai su mokytojais M. Būda ir K. Radavičiumi.
Balandžio 15 d. respublikiniame gitaristų festivalyje „Ant bangos“, kuris vyko Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazijoje, dalyvavo III gimn. kl. mokiniai A. Mituzas (mokyt. K. Radavičius), K. Keras,
G. Šutkus (mokyt. M. Būda).
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti, kuriame grojo M. Švirikas (mokyt. M. Būda).
Gegužės 5 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertą surengė gimnazijos gitaristai (mokyt. M.
Būda, K. Radavičius).
Gegužės 21 d. Fotografijos muziejaus terasoje renginio „Muziejų naktis“ metu koncertavo
mokytojo M. Būdos vadovaujama muzikinė grupė: G. Petrevičiūtė, K. Taunytė, G. Šutkus, M.
Milašauskas, A. Mituzas, L. Pukys.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“, kuriame grojo D. Brazaitis (mokyt. M. Būda) ir I. Antanaitis (mokyt. K. Radavičius).
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo O.
Rezgevičius ir E. Prakapas (mokyt. M. Būda).
Gegužės 27 d. gimnazija dalyvaudama pilietiniame projekte „Aš už Lietuvą“ vykdė akciją
„Tapydamas ir taupydamas aš saugau pasaulį“. Renginio metu koncertavo mokytojo M. Būdos
vadovaujama muzikinė grupė.

Liaudies instrumentų metodinė grupė
Mokytojai: L. Andriuškienė, A. Bernotas, R. Marozienė, R. Vaišnorienė (pirmininkė).
18 mokinių.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
II–IV gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė).
Rugsėjo 6 d. mokytoja R. Marozienė grojo šokių ansamblio „Želmenėliai“ naujojo sezono
atidarymo šventėje.
Rugsėjo 12 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo amfiteatre vykusiame koncerte, skirtame šventei
„Šiaulių dienos – 2015“. Programoje pasirodė liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R.
Vaišnorienė, I. Kaškelytė). Renginį vedė mokytoja R. Marozienė.
Rugsėjo 25 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ suorganizuoto plenero „Etnografinių raštų
mozaika 2015“, skirto etnografiniams metams, rudens lygiadieniui ir Šiaulių miesto gimtadieniui
paminėti, atidarymo metu koncertavo pradinių klasių liaudies instrumentų ansamblis ir kanklininkių
ansamblis, vadovaujamas mokytojos R. Vaišnorienės.
Spalio 1 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“
(mokytojos R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė) ir mokytoja R. Marozienė. Renginio metu buvo atliktas
UAB „Rūta“ himnas, kurį ansambliui „Jovarėlis“ aranžavo mokyt. R. Marozienė. Renginį vedė
mokytoja R. Sližienė.
Spalio 2 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis
„Jovarėlis“ (mokytojos R. Vaišnorienė, I. Kaškelytė).
Spalio 6 d. Šiaulių Laiptų galerijoje mokytojų klubo „Šviesa“ organizuotame renginyje
koncertavo III–IV gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė).
Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ Žagarės dvare koncertavo III–IV
gimn. kl. kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė).
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo mokinė O. Šidlauskaitė.
Lapkričio 5 d. mokytoja R. Marozienė vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies
instrumentų katedros 70-mečio koncertą. Renginio metu buvo pristatyta R. Marozienės sudaryta
knyga „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“.
Lapkričio 13 d. pradinių klasių mokinių komanda, folklorinis instrumentinis ansamblis (mokyt.
A. Bernotas) ir liaudies šokių kolektyvas (mokyt. I. Lukavičienė) dalyvavo Šiaulių Jovaro
progimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Čia mano namai“.
Lapkričio 20 d. mok. R. Marozienė tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo
realijos ir plėtros perspektyvos“ Šiaulių universitete skaitė pranešimą „Mokymas groti ištobulintais
liaudies muzikos instrumentais Šiaulių regione: tradicijos ir šiuolaikinės tendencijos“.
Lapkričio 24 d. gimnazijos liaudininkai dalyvavo koncerte Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje, kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatyta gimnazijos veikla ir vykdomos
programos. Kartu su mokiniais į kelionę vyko gimnazijos mokytojai R. Vaišnorienė, A. Bernotas,
R. Marozienė.
Lapkričio 28 d. mokytoja R. Marozienė koncertavo Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje.
Gruodžio 9 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Adventui skirtame renginyje kartu su
Šiaulių lopšelio-darželio bendruomene dalyvavo gimnazijos kanklių ansamblis, kuriam vadovauja
mokytoja R. Vaišnorienė.
Gruodžio 11 d. respublikiniame konkurse „Skriski, giesmele“ Šaukėnuose (Kelmės raj.) 4 klasės
mokinei Rugilei Sabaliauskaitei lamzdeliu pritarė 4 klasės mokinė Ugnė Džiovelytė (mokyt. A.
Bernotas).

Gruodžio 14 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ Advento popietėje koncertavo gimnazijos
I–IV klasių liaudininkai.
Gruodžio 18 d. gimnazijos salėje Advento vakarą surengė gimnazijos liaudies instrumentų
metodinė grupė.
Sausio 13 d. gimnazijos IV kl. mokinė A. Vaitkevičiūtė (mokyt. R. Marozienė) dalyvavo Šiaulių
1-oje muzikos mokykloje vykusio Nacionalinio Balio Dvariono stygininkų konkurso regioninio
turo pasirodyme. Mokinė pateko į kitą konkurso etapą.
Sausio 15 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė, I.
Kaškelytė) koncertavo UAB „Rūta“ renginyje Šiaulių dramos teatre.
Sausio 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto ture (II)
dalyvavusiems gimnazijos atlikėjams pritarė gimnazijos IV kl. mokinės A. Vaitkevičiūtė, L. Žalytė,
G. Tautkutė (mokyt. R. Marozienė, L. Andriuškienė).
Vasario 3 d. gimnazijos mokiniai svečiavosi Ginkūnų darželyje ir pristatė gimnazijoje vykdomas
ugdymo programas bei kitas veiklas. Darželio auklėtiniams grojo 1 kl. mokinė U. Vasiliauskaitė
(mokyt. R. Vaišnorienė).
Vasario 3 d. gimnazijos liaudininkai dalyvavo Šiaulių „Dainų“ muzikos mokykloje vykusiame
konkurse „Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“ ir visi laimėjo
prizines vietas. 1 vietų laimėtojai: O. Zukaite Davies, 2 kl. (mokyt. L. Andriuškienė), R. Petraitytė,
IV gimn. kl. (mokyt. R. Vaišnorienė), A. Vaitkevičiūtė, IV gimn. kl. (mokyt. R. Marozienė). 2 vietų
laimėtojai: G. Grotuzaitė, 2 kl., U. Džiovelytė, 4 kl. (mokyt. A. Bernotas), O. Šidlauskaitė, III gimn.
kl. (mokyt. R. Vaišnorienė), E. Stasaitytė, A. Butkutė (mokyt. L. Andriuškienė). Gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus mokiniai taip pat apdovanoti laureatų diplomais: G. Barauskis laimėjo
1 vietą ir diplomą už geriausiai atliktą pjesę, K. Bernotas – 1 vietą (mokt. A. Bernotas), O.
Bliūdžiūtė – 2 vietą (mokyt. R. Marozienė).
Vasario 4 d. gimnazijos salėje surengtame koncerte „In Memoriam“, skirtame prof. S. Sondeckio
atminimui pagerbti, dalyvavo mokytojai R. Marozienė ir A. Bernotas.
Vasario 12–14 d. Kaune vykusiame Nacionaliniame Balio Dvariono stygininkų konkurse
profesinio rengimo kategorijoje gimnazijos IV kl. mokinė A. Vaitkevičiūtė (mokyt. R. Marozienė)
laimėjo diplomą.
Vasario 24–29 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė,
I. Kaškelytė) dalyvavo Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame V tarptautiniame folkloro festivalyje.
Vasario 25 d. gimnazijos pradinių klasių mokinių folklorinis ansamblis (mokyt. A. Bernotas) ir
papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė O. Bliūdžiūtė (mokyt. R. Marozienė) kartu su mokytojais
R. Maroziene ir A. Bernotu koncertavo Šiaulių m. savivaldybės Socialinių paslaugų centre vykusio
Šiaulių širdininkų klubo susirinkimo dalyviams.
Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas, kuriame grojo K. Bernotas (mokyt. A. Bernotas) ir 6 kl. mokinys G. Barauskis
(mokyt. A. Bernotas).
Kovo 9 d. gimnazijos II–IV klasių kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo
Panevėžyje vykusiame respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už
muziką“. Ansamblis savo kategorijoje laimėjo 1 vietą.
Kovo 18 d. mokytojo A. Bernoto vadovaujamas ansamblis dalyvavo Šiaulių 1-oje muzikos
mokykloje vykusiame Povilo Samuičio pučiamųjų liaudies instrumentų ansamblių festivalyje.
Kovo 23 d. Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje vykusioje metodinėje-praktinėje konferencijoje
„Meno / muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“ pranešimą pristatė
mokytoja R. Marozienė.
Kovo 30 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I.
Kaškelytė) koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje.
Balandžio 1 d. III gimn. kl. mokinė G. Gelžinytė (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo Šiaulių
miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 15 metų sukakčiai skirtame koncerte.

Balandžio 5 d. gimnazijoje vyko LMTA prof. L. Naikelienės ir lekt. K. Lipeikos atviros
meistriškumo pamokos bei LMTA studentų E. Alejūnaitės (kanklės) ir A. Daubario (birbynė)
koncertas. Atvirose pamokose dalyvavo gimnazijos liaudies instrumentų metodinės grupės
mokytojų paruošti mokiniai.
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
kanklių trio „Aušrinė“, mokytoja R. Marozienė.
Balandžio 15 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko Moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“
Ansamblių vakaro programos perklausa.
Balandžio 16 d. gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių tėveliams skirta atvirų durų diena.
Koncerte dalyvavo O. Šidlauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė.
Balandžio 18 d. gimnazijos didžiojoje salėje koncertavo grupė „Šalutinis efektas“, kurią sudaro
atlikėjos I. Spalinskaitė-Kurienė ir J. Sakalytė. Šiuo koncertu pradėtas V tarptautinis vaikų ir
jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2016“.
Balandžio 19 d. Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje koncertavo mokiniai: J. Dudnikas, G.
Gelžinytė, O. Šidlauskaitė, A. Vaitkevičiūtė, L. Žalytė.
Balandžio 30 d. Šiaulių PC „Akropolis“ vyko koncertas-meninė akcija „Atvirukas mamai“.
Renginys – vienas iš V tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto 2016“
programos dalių. Koncerte dalyvavo gimnazijos vaikų folklorinis ansamblis (mokyt. A. Bernotas),
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė). Renginį vedė
mokytoja R. Marozienė.
Gegužės 1 d. Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyko koncertas,
skirtas Mamos dienai, kuriame dalyvavo gimnazijos vaikų folklorinis ansamblis (mokyt. A.
Bernotas) ir liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė).
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo J. Dudnikas (mokyt. A. Bernotas) trio
sudėtyje.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti, kuriame grojo U. Vasiliauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė) ir E. Stasaitytė (mokyt. L.
Andriuškienė).
Gegužės 4 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko edukacinis projektas „Kas ten teka per dvarelį?“,
skirtas miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų auklėtiniams. Renginyje dalyvavo
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I. Kaškelytė), vaikų folklorinis
ansamblis (mokyt. A. Bernotas).
Gegužės 5 d. gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė ir I.
Kaškelytė) koncertavo Jurbarke.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“, kuriame grojo G. Grotuzaitė (mokyt. A. Bernotas), A. Gegeckaitė (mokyt. R.
Vaišnorienė) ir O. Zukaitė Davies (mokyt. L. Andriuškienė).
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo G.
Kamarauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė) ir A. Butkutė (mokyt. L. Andriuškienė).
Gegužės 27 d. gimnazija dalyvaudama pilietiniame projekte „Aš už Lietuvą“ vykdė akciją
„Tapydamas ir taupydamas aš saugau pasaulį“. Renginio metu koncertavo R. Budreckaitė, O.
Šidlauskaitė, R. Petraitytė ir G. Gelžinytė.
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė, kurioje koncertavo vaikų folklorinis ansamblis (mokyt. A. Bernotas).
Gegužės 30–31 d. Šiaulių universiteto Botanikos sode renginio „Saulės miesto skambančios
naujienos“ lankytojams trio sudėtyje koncertavo III gimn. kl. mokinys J. Dudnikas (mokyt. A.
Bernotas).
Liepos 4–9 d. Vilniuje vykusioje Moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo
liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (mokyt. R. Vaišnorienė).

Liepos 15 d. brandos atestatų įteikimo 70-osios laidos abiturientams renginyje grojo
Petraitytė (mokyt. R. Vaišnorienė).

R.

Muzikinio teorinio paruošimo metodinė grupė
Mokytojai: R. Abukevičius, J. Narkienė (pirmininkė), S. Petrauskaitė.
Papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono metodinė grupė
Mokytojos: A. Abromavičienė, I. Brūzgienė, V. Daknienė, L. Filimonenko, N. Gotalskaja,
K. Juciūtė, R. Sližienė (pirmininkė), I. Tautkuvienė.
Gruodžio 15 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus bendrojo
fortepijono mokinių koncertas „Muzikiniai eskizai“. Atlikėjai – mokytojų I. Brūzgienės, L.
Filimonenko, paruošti mokiniai. Koncerto organizatorė ir vedėja mokytoja R. Sližienė.

Pradinio ugdymo metodinė grupė
Mokytojos: R. Gudmonienė, A. Mockuvienė (pirmininkė), L. Škėlienė, V. Šuipienė.
93 mokiniai.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerto metu
sėkmingų mokslo metų visiems palinkėjo mokytoja L. Škėlienė.
Rugsėjo 9 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje. Po ekspozicijų lauke ir viduje apžiūros mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime.
Rugsėjo 24 d., minint Pasaulinę širdies dieną, Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė 1
klasės mokiniams pravedė integruotą pasaulio pažinimo pamoką.
Rugsėjo 24 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Šiaulių rajono policijos
pareigūnais, kurie priminė saugaus eismo taisykles, pareigas ir teises, saugumą namuose.
Rugsėjo 25 d. pradinių klasių mokiniai (po 4 atstovus iš klasės) kartu su mokytojomis dalyvavo
Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ suorganizuotame plenere „Etnografinių raštų mozaika 2015“,
skirtame etnografiniams metams, rudens lygiadieniui ir Šiaulių miesto gimtadieniui paminėti.
Renginys vyko Šiaulių miesto aikštėje prie fontano „Saulės diskai“.
Spalio 6 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi Šiaulių gyvūnų globos
namuose.
Spalio 7 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi Šiaulių universiteto botanikos
sode.
Spalio 10 d. 2 klasės bendruomenė su mokytoja R. Gudmoniene turėjo pažintinę-edukacinę
išvyką į Naisius.
Spalio 11 d. 3 klasės bendruomenė su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo šv Mišiose šv. Ignaco
Lojolos bažnyčioje, o vėliau išvyko į Tytuvėnus, kur keliavo Giliaus ežero pažintiniu taku.
Spalio 11 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene ir savo tėveliais vyko į ekskursiją į
Latviją, kur aplankė Rygą, Jūrmalą, pramogų parką „Livu“.
Spalio 13 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „Solidarumo bėgimas“.
Spalio 14 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi spaustuvėje „Titnagas“.
Spalio 16 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos programoje, kurios
metu vyko klasių renginiai „Rudens kraitelė“.
Spalio 16 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių universiteto Stasio
Gliaudžio gamtos muziejuje.

Spalio 19–23 d. gimnazijos mokytojų komandos sudėtyje mokytoja A. Mockuvienė dalyvavo
projekto Erasmus+ K1 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie vyko Ispanijoje, Barselonos
mieste.
Spalio 23 d. 3 klasės mokytoja V. Šuipienė su mokiniais P. Gedrimaite ir J. Zaleskiu dalyvavo
Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos mokykloje vykusioje konferencijoje „Žemės ateitis – mūsų
ateitis“.
Spalio 28 d. 3 kl. mokinių atstovai su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo respublikinės
konferencijos „Mokyklinė aplinkotyra – 2015“ atidaryme. Mokinių darbui, kurį pristatė
konferencijos metu, vadovavo mokytojos V. Šuipienė ir A. Vaičiūnienė. Konkurse laimėta 1 vieta ir
dovanų gautas elektroninis skaitmeninis mikroskopas, kuriuo galės naudotis visi pradinių klasių
mokiniai.
Lapkričio 1–31 d. vykusiame respublikiniame mokomųjų dalytų konkurse „Olympis 2015 –
Rudens sesija“ dalyvavo visų klasių mokiniai (56). 60-ies mokinių konkurso rezultatai įvertinti I–III
laipsnių diplomais.
Lapkričio 5 d. 1 klasės mokiniai ir jų mokytoja L. Škėlienė lankėsi Saugaus eismo klasėje
Policijos komisariate.
Lapkričio 5 d. 3 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamokas „Prašom tylos!” vedė mokinių
Lauryno Čelutkos ir Vestos Verbaitės mamos.
Lapkričio 9 d. 4 klasės mokiniai su vadove A. Mockuviene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje.
Lapkričio 11 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi Šiaulių geležinkelio
muziejuje.
Lapkričio 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur
žiūrėjo Jaunimo miuziklo teatro spektaklį „Išeik į kiemą“.
Lapkričio 13 d. pradinių klasių mokinių komanda dalyvavo Šiaulių Jovaro progimnazijoje
vykusioje respublikinėje konferencijoje „Čia mano namai“.
Lapkričio 16 d. mokiniai paminėjo Tolerancijos dieną, pristatė savo sukurtą Tolerancijos dienos
simbolį – tolerancijos mozaiką.
Lapkričio 17 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene dalyvavo edukacinėse veiklose
Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Lapkričio 17 d. Šiaulių universiteto Technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykusiame
renginyje dalyvavo 3 ir 4 klasių mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir A. Mockuviene.
Lapkričio 18 d. 3 ir 4 klasių mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir A. Mockuviene dalyvavo
edukaciniuose užsiėmimuose Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Lapkričio 19 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir
Dviračių muziejuje.
Lapkričio 24 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusioje pažintinėje-praktinėje konferencijoje
„Gamtos karuselė! Paukščių karalystėje“ dalyvavo 4 klasės choras, 3 kl. mokiniai P. Gedrimaitė, J.
Zaleskis (pristatė pranešimą) ir 2 kl. mokinė I. Lizdenytė (skaitė sakmę). Mokinius lydėjo
mokytojos R. Gudmonienė, V. Šuipienė ir A. Mockuvienė.
Lapkričio 28 d. 2 klasės mokinys E. Sabaliauskas Lietuvos mokinių šimtalangių šaškių
pirmenybėse savo amžiaus grupėje iškovojo 3 vietą.
Lapkričio 30 d. vyko 1–4 klasių mokinių tėvelių susirinkimai klasėse.
Gruodžio 1 d. gimnazijoje lankėsi vaikų rašytojas Tomas Dirgėla, kuris 2–4 klasių mokiniams
pristatė savo knygą „Apie Raganą šiokią-tokią“, kuri dalyvauja „Metų knygos“ rinkimuose.
Gruodžio 3 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC Buitinių paslaugų
skyriuje, kur susipažino su kirpėjo profesija.
Gruodžio 8 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusiame skaitovų konkurse „Šimtas dienų kai
mokinys esu“ dalyvavo 1 klasės mokinės D. Laurinaitytė ir E. M. Pauliukonytė (mokyt. L.
Škėlienė).

Gruodžio 9 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Adventui skirtame renginyje kartu su
Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomene dalyvavo 1 klasės mokiniai su mokytoja L.
Škėliene.
Gruodžio 9–13 d. mokiniai dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo
konkurse „Bebras“.
Gruodžio 18 d. 4 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoką vedė rašytoja Gintarė Adomaitytė.
Gruodžio 18 d. Šiaulių sveikatos biuro specialistė G. Jasiulytė 1 klasės mokiniams pravedė
integruotą pasaulio pažinimo pamoką, padovanojo vaikams „Asmens higienos“ užduočių knygelę.
Gruodžio 21–23 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių kalėdiniai renginiai.
Gruodžio 23 d. 3 ir 4 klasių mokiniai susipažino su kinologo profesija. Užsiėmimą pravedė
Jaunųjų gamtininkų centro kinologų būrelio vadovė Rasa su vokiečių aviganiu Rubiu.
Sausio 9–10 d. 2 klasės mokinys M. Dudnikas dalyvavo Druskininkuose vykusiose tarptautinėse
šachmatų varžybose „Aquapark open“ ir laimėjo 1 vietą savo amžiaus grupėje.
Sausio 19 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 19 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių tėvų individualūs pokalbiai su klasių vadovėmis
aptariant kiekvieno mokinio 1 pusmečio pasiekimus ir pažangą. 4 klasės tėveliai aptarė mokinių
mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programas gimnazijoje galimybes.
Sausio 20 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose
Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 21 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose
Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 22 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose Nacionalinių lėlių muziejuje.
Sausio 24 d. gimnazijos 3 klasės bendruomenės nariai vyko į Rygą, kur žiūrėjo P. Čaikovskio
baletą „Spragtukas“.
Vasario 3 d. 3 klasės mokiniai su klasės mokytoja V. Šuipiene dalyvavo bibliotekoje „Šaltinėlis“
vykusioje mobiliosios komiksų skaityklos atidarymo šventėje.
Vasario 5 d. pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“, kur žiūrėjo
edukacinę-muzikinę pasaką „Kaip ežiukas chorą būrė“.
Vasario 9 d. gimnazijos mokiniai paminėjo Užgavėnių šventę. Renginį suorganizuoti ir pravesti
padėjo 1 klasės mokinės Austėjos mama Jurgita Aldukevičiūtė-Janauskienė su ŠPRC komanda.
Vasario 15 d. pradinių klasių mokinių darbai dalyvavo iliustruotų pasakų kūrimo konkurse
„Žiemos pasaka“ Šiaulių r. Verbūnų mokykloje. 2 vietos laureato apdovanojimą pelnė 2 klasės
mokinės A. Atstopaitės sukurta iliustruota pasaka „Miško stebuklai“ (mokyt. J. Šaltė, R.
Gudmonienė).
Vasario 20 d. 2 klasės mokinys E. Sabaliauskas dalyvavo „LR šaškių čempionate“ vaikų iki 10
metų grupėje ir tapo Lietuvos čempionu.
Vasario 23 d. gimnazijos 3 klasės mokiniai G. Kamarauskaitė ir J. Zaleskis (mokyt. V. Šuipienė)
dalyvavo Gytarių progimnazijoje vykusioje lietuvių kalbos olimpiadoje.
Vasario 25 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi UAB „Egrida“, kur susipažino
su padangų montuotojo profesija. Po ekskursijos mokiniai klasėje surengė šventę „Šimtas dienų, kai
pirmokas esu“.
Kovo 1 d. 3 ir 4 klasių mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir A. Mockuviene lankėsi Šiaulių
universitete, kur susipažino su fiziko, inžinieriaus ir dėstytojo profesijomis. Mokinių išvyką padėjo
organizuoti 4 klasės mokinės Rugilės tėvelis Artūras Sabaliauskas.
Kovo 3 d. mokytoja R. Gudmonienė su 2 ir 4 klasių mokinių komanda dalyvavo Kaziuko
mugėje, kuri vyko Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriuje.
Kovo 3 d. įvyko būsimų 1 klasės mokinių tėvų susitikimas su klasės mokytoja A. Mockuviene ir
gimnazijos administracija.

Kovo 4 d. gimnazijoje vyko 1–4 klasių surengta „Kaziuko mugė“.
Kovo 7 d. 1 ir 3 klasių mokiniai su mokytojomis L. Škėliene ir V. Šuipiene vyko į ekskursiją į
Naisius.
Kovo 8 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC, kur susipažino su floristo
profesija.
Kovo 9 d. 4 klasės mokiniai dalyvavo baigiamajame edukacinių origami 3D užsiėmimų ciklo
renginyje „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtame paminėti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
atkūrimo dieną, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Šaltinėlis“.
Kovo 15 d. 2 klasės mokiniai kartu su mokytoja R. Gudmoniene svečiavosi Šiaulių spaustuvėje
„Titnagas“ ir susipažino su spaustuvės darbuotojo profesija.
Kovo 17 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vykusiame meninio skaitymo konkurse „Margas mano
pasaulis“ dalyvavo 3 kl. mokinė P. Gedrimaitė (mokyt. V. Šuipienė) ir 4 kl. mokinė R. Maižvilaitė
(mokyt. A. Mockuvienė). R. Maižvilaitė laimėjo 1 vietą.
Kovo 17 d. Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Gamta – visų
namai“ dalyvavo 3 kl. mokinės G. Kamarauskaitė ir D. Markulytė (mokyt. V. Šuipienė) bei 4 kl.
mokinė S. Petrulytė (mokyt. A. Mockuvienė).
Kovo 19 d. gimnazijos pradinių klasių bendruomenių šeimos dalyvavo plaukimo varžybose
„Plaukiu aš, tėtis ir mama – plaukiame visa šeima“, kurios vyko Šiaulių plaukimo mokykloje
„Delfinas“.
Balandžio 5 d. gimnazijos pradinių klasių komanda: E. Sabaliauskas, M. Dudnikas, N. Čeponis ir
U. Klingaitė, dalyvavo Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro organizuotose Šiaulių
miesto mokyklų žaidynių 2005 m. gimimo ir jaunesnių mokinių šaškių varžybose ir iškovojo 3
vietą.
Balandžio 6 d. Šiaulių regiono pradinių klasių mokinių praktinėje-pažintinėje konferencijoje,
kuri vyko Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje, dalyvavo 1 kl. mokinės V. Ambložiejūtė ir K.
Karpinaitė (mokyt. L. Škėlienė) bei 2 kl. mokinės K. Dargužaitė ir A. Gegeckaitė (mokyt. R.
Gudmonienė).
Balandžio 8 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena pradinių klasių mokinių tėveliams.
Balandžio 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene lankėsi ŠPRC, kur susipažino su
reklamos gamintojo profesija.
Balandžio 12 d. dailyraščio konkurse „Rašom“, kuris vyko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje,
dalyvavo J. Zaleskis (3 kl., mokyt. V. Šuipienė), R. Korsakaitė (2 kl., mokyt. R. Gudmonienė), G.
Razgutė (1 kl., mokyt. L. Škėlienė).
Balandžio 21 d. 2 klasės mokinys E. Sabaliauskas dalyvavo Europos šaškių čempionate Sankt
Peterburge.
Balandžio 22 d. gimnazijos 3 klasės mokiniams pamokas vedė mokinio Lauryno mama Eglė
Čelutkienė.
Gegužės 2 d. gimnazijos 2 klasės mokiniams pasaulio pažinimo pamoką vedė mokinės
Lukrecijos Bružaitės tėvelis.
Gegužės 3 d. gimnazijos 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene Šiaulių bibliotekoje
„Šaltinėlis“ susipažino su inovatyviomis technologijomis.
Gegužės 3 d. pradinių klasių mokiniai susipažino su Japonijos kultūra, puokščių sudarymo menu,
išmoko žaisti žaidimą – kendamą. Visa tai įgyvendinti padėjo mokytojos S. Raubickaitės pakviestas
svečias iš Tokijo miesto S. Nakawaga, kuris šiuo metu dirba Lietuvoje.
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti.
Gegužės 4 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko edukacinis projektas „Kas ten teka per dvarelį?“,
skirtas miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų auklėtiniams, kuriame dalyvavo 1 ir 3
klasių mokiniai (mokyt. L. Škėlienė ir V. Šuipienė).

Gegužės 4 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 4 klasės mokinių choro „Vaivorykštės natos“
koncertas, skirtas Mamos dienai ir kolektyvo 3 metų gimtadieniui paminėti.
Gegužės 12 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja L. Škėliene vyko į VšĮ Šiaulių respublikinę
ligoninę susipažinti su reanimacijos automobiliu.
Gegužės 12 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene vyko į SB „Klevas“, kur susipažino su
bitininko profesija.
Gegužės 19 d. 4 klasės mokinio Jono Janušausko mama pravedė matematikos pamoką ir pristatė
architekto profesiją.
Gegužės 21 d. 4 klasės bendruomenė vyko į pažintinę kelionę į Nidą.
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“.
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas.
Gegužės 28 d. 2 klasės bendruomenė vyko į kelionę į Anykščius.
Gegužės 29 d. 3 klasės bendruomenė vyko į kelionę po Latviją, aplankė Tervetės ir Dobelės
miestus.
Gegužės 29 d. 1 klasės bendruomenė vyko į kelionę po Latviją, aplankė Tervetės gamtos parką ir
Jelgavos karamelės dirbtuves.
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė. Įteiktos padėkos, pirmieji pradinio išsilavinimo pažymėjimai.
Gegužės 31 d. pradinių 2, 4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose „Aušros“ muziejuje.
Gegužės 31 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Maitinuosi sveikai“ Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė
Mokytojai: Z. Drakšas, E. Jankauskas, A. Jankevičius, R. Jonaitis (pirmininkas), L.
Klimaitė, K. Poškus, A. Povilaitis.
17 mokinių.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
mokiniai J. Drakšas, 1 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė), N. Latovinas, IV gimn. kl.
(mokyt. R. Jonaitis, koncertm. K. Juciūtė), mušamųjų instrumentų grupė (mokyt. A. Povilaitis).
Spalio 1 d. gimnazijoje organizuotame renginyje „Dainuokime ir gyventi bus šviesiau“
vokaliniam ansambliui akompanavo IV gimn. kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Spalio 7–13 d. gimnazijos III–IV klasių instrumentinio ansamblio sudėtyje mokiniai J. Jurevičius
(mokyt. A. Povilaitis) ir N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis) dalyvavo festivalyje „Rennhof Jazz“
Vokietijoje.
Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte Žagarės dvare dalyvavo
mokiniai J. Drakšas, 3 kl., ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė).
Spalio 16 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo koncerte, skirtame kraujo donorų dienai paminėti, kuris vyko Šiaulių kultūros
centre.
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas,
koncertm. K. Juciūtė).
Spalio 24 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo Alytuje vykusiame respublikiniame festivalyje-konkurse „Atlėk, sakale“. Abu
mokiniai – 1 vietos laimėtojai.

Lapkričio 4 d. gimnazijos mokiniai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K.
Juciūtė) dalyvavo tarptautiniame konkurse „Kaunas Sonorum“. Justas konkurse laimėjo 2 vietą, o
Austėja – diplomą.
Lapkričio 26 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertų salėje „Saulė“ vykusiame koncerte
dalyvavo IV gimn. kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Gruodžio 4 d. respublikinėje mokinių ir mokytojų gamtos mokslų konferencijoje
„Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų įvairovė“, kuri vyko Šiaulių Simono Daukanto
gimnazijoje, gimnazijos instrumentinio ansamblio sudėtyje koncertavo mokiniai J. Jurevičius
(mokyt. A. Povilaitis) ir N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Gruodžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokinių dainavimo koncerte solistams pritarė III gimn.
kl. mokinys J. Jurevičius (mokyt. A. Povilaitis).
Gruodžio 17 d. Šiaulių Rasos progimnazijos bendruomenei instrumentinio ansamblio sudėtyje
koncertavo mokiniai J. Jurevičius (mokyt. A. Povilaitis) ir N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Sausio 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykusio TV konkurso „Dainų dainelė“ miesto
ture (II) dalyvavusiems gimnazijos atlikėjams pritarė gimnazijos III kl. mokinys J. Jurevičius
(mokyt. A. Povilaitis).
Vasario 4 d. gimnazijos mažojoje salėje surengtame koncerte „In Memoriam“, skirtame prof. S.
Sondeckio atminimui pagerbti, dalyvavo 3 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas).
Vasario 18 ir 19 d. gimnazijoje vyko XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso regioninis etapas, kurį organizavo
metodinė grupė.
Vasario 23 d. ŠU bibliotekoje gimnazijos IV kl. mokinių J. Ručinsko ir R. Daunytės darbų
parodos atidaryme koncertavo 3 kl. mokinys J. Drakšas ir 4 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt. Z.
Drakšas).
Kovo 5 d. 3 klasės mokinys J. Drakšas ir 4 klasės mokinė A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas)
dalyvavo Alytuje vykusiame tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų
mozaika 2016“. Justas konkurse laimėjo Grand Prix.
Kovo 8 d. gimnazijoje susitikimo su LR Kultūros viceministre P. Poderyte metu kūrinį trimitui
atliko 3 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas).
Kovo 17 d. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filiale vykusiame knygų
pristatyme „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“
koncertavo IV kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Balandžio 1–3 d. 3 kl. mokinys J. Drakšas ir 4 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas)
dalyvavo tarptautiniame konkurse „Trumpet Talents Tallin 2016“ Estijoje. Konkurse Justas laimėjo
1 vietą, o Austėja – 2 vietą.
Balandžio 5 d. 3 kl. mokinys J. Drakšas su mokytoju Z. Drakšu dalyvavo Šiaulių viešbutyje
„Turnė“ susitikime su Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubo nariais, kurie nusprendė paremti
jaunąjį talentą organizuotos akcijos „Sėkmės inkilėlis“ metu surinktomis lėšomis.
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
mokytojas A. Povilaitis.
Balandžio 7 d. Šiaulių universiteto centriniuose rūmuose (Vilniaus g. 88) gimnazijos mokinių
dailės darbų parodos „Šiaulių krašto padavimai“ atidaryme koncertavo trimitininkai J. Drakšas, 3
kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas).
Balandžio 13 d. gimnazijos didžiojoje salėje Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokinių
pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ (vadovas V. Bakšys) koncertą pradėjo 3 kl. mokinys J.
Drakšas (mokyt. Z. Drakšas).
Balandžio 15 d. gimnazijos bendruomenės atstovų koncerte Šiaulių rajono kultūros darbuotojams
dalyvavo J. Drakšas, 3 kl., A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas), N. Latovinas, IV gimn. kl.
(mokyt. R. Jonaitis) ir papildomo mokymo skyriaus 6 kl. mokinė J. Linkutė (mokyt. L. Klimaitė).

Balandžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokinių tėveliams skirtos atvirų durų dienos koncerte
dalyvavo gimnazijos I kl. mokinys M. Žemeckas (mokyt. E. Jankauskas) ir IV kl. mokinys N.
Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Balandžio 19 d. Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje koncertavo IV kl. mokinys N.
Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Balandžio 27 d. mokiniai J. Drakšas, 3 kl. ir A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas) dalyvavo
Jelgavoje (Latvija) vykusiame tarptautiniame varinių pučiamųjų instrumentų konkurse „Taures
skan“. Abu mokiniai pelnė 1-ąsias vietas.
Balandžio 28 d. VšĮ Šiaulių respublikinėje ligoninėje vykusiame Medicinos darbuotojų dienai
skirtame renginyje koncertavo gimnazijos IV kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti, kuriame dalyvavo N. Tamošaitytė (mokyt. L. Klimaitė) ir A. Malakauskas (mokyt. A.
Povilaitis).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vykusio projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte
dalyvavo mokytojo Z. Drakšo mokiniai.
Gegužės 12 d. Šiaulių kavinėje „Savynė“ koncertavo mokytojos L. Klimaitės mokiniai.
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo J.
Drakšas, A. Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas) ir J. Zaleskis (mokyt A. Povilaitis).
Gegužės 24 d. Trakų gatvės galerijoje mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės mokinių kūrybinių
darbų parodos „(Pa)žvelk (pa)matyk“ atidaryme koncertavo gimnazijos IV kl. mokinys N.
Latovinas (mokyt. R. Jonaitis), 4 kl. mokinė A. Venckutė ir 3 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z.
Drakšas).
Gegužės 26 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centre koncertavo mokiniai J. Drakšas ir A. Venckutė
(mokyt. Z. Drakšas).
Gegužės 27 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 4 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo A.
Adomavičiūtė (mokyt. L. Klimaitė), J. Janušauskas (mokyt. R. Jonaitis), J. Drakšas, 3 kl. ir A.
Venckutė (mokyt. Z. Drakšas), ansamblis A. Adomavičiūtė, U. Vertelytė, M. Dambrauskaitė
(mokyt. L. Klimaitė).
Gegužės 28 d. Vilniuje salone „Steinway & Sons“ koncertavo mokyt. Z. Drakšo mokiniai.
Gegužės 30 d. gimnazijos didžiojoje salėje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų
užbaigimo šventė, kurioje grojo J. Zaleskis, 3 kl. (mokyt. A. Povilaitis), J. Drakšas, 3 kl., A.
Venckutė, 4 kl. (mokyt. Z. Drakšas).
Birželio 2 d. VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje gimnazijos pradinių
klasių mokinių piešinių „Rudnosiukas“ dovanojimo akcijos metu koncertavo mokiniai J. Drakšas ir
A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas).
Birželio 6–8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame I tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse „Trofeo musicale“ dalyvavo mokiniai J. Drakšas, A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas).
Solistų kategorijoje J. Drakšas laimėjo Grand Prix, A. Venckutė – 1 vietą, ansamblių kategorijoje –
Grand Prix. Mokytojas Z. Drakšas apdovanotas diplomu už profesinį meistriškumą.
Birželio 11 d. Kaune vykusiame VI tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnasum“ J. Drakšas
laimėjo 1 vietą, A. Venckutė – 2 vietą (mokyt. Z. Drakšas).
Birželio 21–26 d. Italijoje, Povoletto mieste XX tarptautiniame jaunųjų instrumentalistų
konkurse mūsų gimnaziją atstovavo 3 kl. mokinys J. Drakšas ir 5 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt.
Z. Drakšas). Austėja laimėjo 3 vietą, o Justas – 1 vietą ir antrąją premiją.
Liepos 15 d. brandos atestatų 70-osios laidos abiturientams įteikimo renginyje grojo N.
Latovinas (mokyt. R. Jonaitis).
Styginių instrumentų metodinė grupė

Mokytojai: L. Bražaitė, M. Minčiūnienė (pirmininkė), N. Prascevičienė, A. Stankus, N.
Urbonaitė-Slavinskienė.
14 mokinių.
Rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame Mokslo ir žinių dienos koncerte dalyvavo
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (smuiko mokyt. M.
Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė, dainavimo mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė).
Spalio 7–13 d. gimnazijos IV klasės mokinys B. Ručinskas (mokyt. A. Stankus) su
instrumentiniu ansambliu dalyvavo festivalyje „Rennhof Jazz“ Vokietijoje.
Spalio 10 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Maltos ordino svečiams iš Vokietijos
koncertavo G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Spalio 14 d. projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte Žagarės dvare dalyvavo
gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė, 5 kl. (mokyt. M. Minčiūnienė,
koncertm. L. Mameniškytė).
Spalio 21 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinės L. Jurgutavičiūtės trečiojo CD pristatymas. Koncerte mokinei akompanavo koncertm. K.
Juciūtė. Renginyje taip pat dalyvavo smuikininkų ansamblis (mokyt. V. Daugirdaitė).
Spalio 21 d. Šiaulių kultūros centre plenero „Etnografinių raštų mozaika 2015“ fotografijų
parodos atidaryme koncertavo R. Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Spalio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje leidyklos „Saulės delta“ knygos pristatyme grojo
G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).
Spalio 23 d. Aukštelkės mokyklos bendruomenei ir Aukštelkės socialinės globos namų
gyventojams koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė.
Lapkričio 23 d. draugystės su Kuršėnų meno mokyklos dainininkais koncerte dalyvavo
smuikininkės J. Jačunskytė ir E. Klumbytė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Lapkričio 18 d. I gimn. kl. mokinė G. Grigaitytė koncertavo Kauno A. Kačanausko muzikos
mokykloje, jos mokytoja N. Prascevičienė vedė seminarą.
Lapkričio 27 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 kl. mokinė J. Jačunskytė (mokyt. M.
Minčiūnienė, konc. R. Daukantaitė) dalyvavo III tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje „Menų
mozaika“ Ventos muzikos mokykloje.
Gruodžio 2 d. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame Šiaulių apskrities styginių instrumentų
ansamblių festivalyje „Dainuojantis smuikas 2015“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus violončelininkių ansamblis (mokyt. L. Bražaitė, koncertm. O. Popova) ir smuikininkių
ansamblis (mokyt. V. Daugirdaitė, koncertm. V. Daknienė).
Gruodžio 3 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko gimnazijos stygininkų koncertas. Savo programas
pristatė mokytojų V. Daugirdaitės, L. Bražaitės, N. Prascevičienės, M. Minčiūnienės ir N.
Urbonaitės-Slavinskienės paruošti mokiniai. Koncerte dalyvavo koncertmeisterės D. Šulcaitė, L.
Filimonenko, L. Mameniškytė, O. Popova ir I. Tautkuvienė.
Gruodžio 15 d. III gimn. kl. mokinė R. Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė) akompanavo
vokaliniam ansambliui koncerte, kuris vyko Šiaulių Dvaro turgavietėje.
Gruodžio 16 d. Šiaulių Laiptų galerijoje vykusiame mokytojos N. Prascevičienės mokinių
koncerte grojo 1 kl. mokinys P. Ubartas ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinys P.
Vilkas (koncertm. D. Šulcaitė).
Gruodžio 16 d. gimnazijos I–IV klasių mokinių dainavimo koncerte pritariančios instrumentinės
grupės sudėtyje grojo mokinė R. Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Gruodžio 17 d. Šiaulių Rasos progimnazijos bendruomenei instrumentinio ansamblio sudėtyje
koncertavo mokinys B. Ručinskas (mokyt. A. Stankus).
Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje pianistų vakare grojo 1 kl. mokinys P. Ubartas (mokyt. N.
Prascevičienė), gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M.
Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė).

Gruodžio 21 d. gimnazijos salėje vyko gimnazijos I–IV klasių ir papildomo mokymo skyriaus
stygininkų koncertas.
Gruodžio 31 d. Šiaulių kamerinio orkestro ir ansamblio „Ars vivo“ naujametiniame koncerte
Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje grojo gimnazijos papildomo mokymo
skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Sausio 13 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M.
Minčiūnienė) dalyvavo Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje vykusio Nacionalinio Balio Dvariono
stygininkų konkurso regioninio turo pasirodyme. Liepa pateko į kitą konkurso etapą.
Sausio 20 d. gimnazijos I klasės mokinė G. Grigaitytė dalyvavo mokytojos N. Prascevičienės
mokinių koncerte Vilniuje, kuris vyko Stasio Vainiūno namuose.
Sausio 26 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė Šiaulių
„Juventos“ progimnazijoje surengė solinį koncertą (mokyt. M. Minčiūnienė).
Vasario 2 d. gimnazijos mažojoje salėje koncertavo Nacionalinio Balio Dvariono konkurso
dalyvė papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Vasario 3 d. gimnazijos mokiniai svečiavosi Ginkūnų l/d ir pristatė gimnazijoje vykdomas
ugdymo programas bei kitas veiklas. Darželio auklėtiniams koncertavo 1 kl. mokinė M.Gaučaitė
(mokyt. M. Minčiūnienė).
Vasario 4 d. gimnazijos salėje surengtame koncerte „In Memoriam“, skirtame prof. S. Sondeckio
atminimui pagerbti, grojo gimnazijos I kl. mokinė G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė),
papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Vasario 5 d. Nacionalinio Balio Dvariono stygininkų konkurse Klaipėdoje dalyvavo gimnazijos
papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L.Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė), kuri tapo
laureate ir buvo apdovanota specialiuoju prizu „Už įtikinamiausią virtuozinio kūrinio atlikimą“ bei
pakviesta dalyvauti tarptautiniame konkurse.
Vasario 14 d. Kaune VDU Muzikos akademijoje Nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatų
koncerte, kurį įrašė LRT, grojo papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt.
M. Minčiūnienė).
Vasario 27–28 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje vykusiame IV
respublikiniame Jono Urbos stygininkų konkurse dalyvavo gimnazijos I klasės mokinė G.
Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė), gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 kl. mokinė Ū.
Rakickaitė (mokyt. L. Bražaitė) ir 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė). L.
Jurgutavičiūtė laimėjo 1 vietą.
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero dienos šventėje, kurios metu įteiktas Šv. Kazimiero ordino Lelijos
garbės ženklas išrinktam Šiaulių miesto šviesuoliui/ei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje
bibliotekoje koncertavo papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M.
Minčiūnienė), kuriai buvo įteikta nominacija „Jaunajai šviesuolei“ bei atminimo dovana.
Kovo 5 d. N. Akmenės kultūros centre koncertavo gimnazijos II kl. mokinė E. Švenytė (mokyt.
M. Minčiūnienė).
Kovo 8 d. D. Šabasevičienės ir R. Vasinauskaitės knygos „Muzika kaip teatras. Kompozitorius
Faustas Latėnas“ pristatyme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje grojo I gimn.
kl. mokinė G. Grigaitytė (mokyt. N. Prascevičienė).
Kovo 9 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės
mokinių koncertas.
Kovo 11 d. koncertų salėje „Saulė“ koncerte, skirtame Kovo 11-ajai, su Šiaulių kameriniu
orkestru dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt.
M. Minčiūnienė).
Kovo 14 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 6 klasės
mokinių koncertas, kuriame grojo 5 kl. mokinės violončelininkės J. Jakaitytė, B. Vaitiekutė, 6 kl.
mokinė Ū. Rakickaitė bei violončelininkių ansamblis (mokyt. L. Bražaitė).

Kovo 14 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M.
Minčiūnienė) koncertavo LMTA salėje vykusiame prof. J. Dvariono mokinių vakare-koncerte.
Kovo 16 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo 1–4 kl. mokiniai: M. Gaučaitė, M. Ožolaitė
(mokyt. M. Minčiūnienė), D. Laurinaitytė (mokyt. V, Daugirdaitė), P. Ubartas, Ū. Leonavičiūtė
(mokyt. N. Prascevičienė), S. Šimoliūnaitė, R. Jocaitė, U. Vertelytė (mokyt. N. UrbonaitėSlavinskienė).
Kovo 18 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 7 klasės
mokinių koncertas, kuriame grojo mokyt. M. Minčiūnienės mokinės J. Jačunskytė, 7 kl., B.
Kaunickytė, E. Klumbytė, 6 kl., S. Šilėnaitė, 5 kl. bei 5–7 kl. smuikininkių ansamblis (mokyt. V.
Daugirdaitė).
Balandžio 6 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus violončelės mokinės J. Jakaitytė, B.
Vaitiekutė ir Ū. Rakickaitė su mokytoja L. Bražaite dalyvavo Kauno Aleksandro Kačanausko
muzikos mokykloje vykusiame VII respublikiniame violončelininkų festivalyje „Populiariname
violončelės muziką“.
Balandžio 6 d. gimnazijoje vykusiose smuikininko Emmanuel Borowsky (JAV) dalyvavo
gimnazijos mokinės R. Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė), E. Švenytė ir papildomo mokymo
skyriaus mokinės L. Jurgutavičiūtė ir J. Jačunskytė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Balandžio 6 d. gimnazijos didžiojoje salėje vykusiame koncerte „Muzikos spalvos“ dalyvavo
mokytojas A. Stankus.
Balandžio 14 d. pietų pertraukos metu gimnazijos Mažojoje salėje vyko stygininkų surengtas
renginys „Muzikinės sukaktys“, kurio metu visi metodinės grupės I–IV gimn. kl. mokiniai atliko
muzikinius kūrinius ir skaitė paruoštus referatus apie kompozitorius ir atlikėjus. Mokinius paruošė
mokytojos M. Minčiūnienė, V. Daugirdaitė, N. Prascevičienė, A. Stankus.
Balandžio 15 d. teisinių žinių konkurso „Temidė“ Šiaulių regiono ture, kuris vyko Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, koncertavo III gimn. kl. mokinė R. Klungevičiūtė
(mokyt. V. Daugirdaitė).
Balandžio 16 d. gimnazijoje vykusios I–IV klasių mokinių tėveliams skirtos atvirų durų dienos
koncerte grojo E. Švenytė (mokyt. M. Minčiūnienė) ir I–III gimn. kl. smuikininkų ansamblis
(mokyt. N. Prascevičienė).
Balandžio 21 d. Šiaulių l/d „Saulutė“ koncertavo mokytojų M. Minčiūnienės, V. Daugirdaitės,
N. Urbonaitė-Slavinskienės pradinių klasių mokiniai.
Balandžio 23 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė su
mokytoja M. Minčiūniene išvyko į X tarptautinį Balio Dvariono konkursą. A kategorijoje Liepa
pelnė diplomą.
Balandžio 29 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje Sveikatos priežiūros fakulteto 70-mečio renginyje
koncertavo gimnazijos II kl. mokinė E. Švenytė (mokyt. M. Minčiūnienė).
Gegužės 3 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 1 klasės mokinių koncertas, skirtas Mamos dienai
paminėti, kuriame grojo mokiniai M. Gaučaitė (mokyt. M. Minčiūnienė), P. Ubartas (mokyt. N.
Prascevičienė) ir D. Laurinaitytė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Gegužės 4 d. Kelmės dvare vyko projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas,
kuriame dalyvavo gimnazijos III kl. mokinė R. Klungevičiūtė (mokyt. V. Daugirdaitė).
Gegužės 5 d. Šiaulių l/d „Ąžuoliukas“ koncertavo pradinių klasių stygininkai (mokyt. M.
Minčiūnienė, V. Daugirdaitė, N. Urbonaitė-Slavinskienė).
Gegužės 23 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 2 klasės mokinių koncertas „Vasarėlę
pasitinkam“, kuriame grojo M. Ožolaitė (mokyt. M. Minčiūnienė) ir Ū. Leonavičiūtė (mokyt. N.
Prascevičienė).
Gegužės 24 d. gimnazijos mažojoje salėje vyko 3 klasės mokinių koncertas, kuriame grojo R.
Jocaitė (mokyt. N. Urbonaitė-Slavinskienė).
Gegužės 31 d. gimnazijos mažojoje salėje iškilmingame papildomo mokymo skyriaus 22-osios
laidos absolventų koncerte „Sudie, mokykla“ grojo J. Jačunskytė (mokyt. M. Minčiūnienė).

