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ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS 

2017 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 
 

ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

PRODUKTAS, KRITERIJAI ĮVYKDYMO 

LAIKAS 

REZULTATAS, PAGRINDIMAS 

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

1.1. UŽDAVINYS. SKATINTI SAVIRAIŠKŲ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ DALYVAVIMĄ GIMNAZIJOS GYVENIME 

Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėsena 

Geros mokyklos 

koncepcijos aspektų 

gimnazijoje aptarimas 

Mokytojų tarybos posėdyje dalyvauja ne mažiau 50 proc. 

mokytojų. Grupėse aptarti ir pristatyti geros mokyklos 

aspektai gimnazijoje: stipriosios ir tobulintinos sritys. 

2017-01-04 Dalyvavo 66 proc. mokytojų (Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

01-04 protokolas Nr. MT-1). Priimti bendri susitarimai dėl 

tobulintinų sričių. 

Kiekvieno mokinio 

ugdymosi situacijos 

aptarimas 

Aptarime (pasiekimai, asmenybės ūgtis) dalyvauja 95 proc. 

pedagogų. Priimami sprendimai dėl pagalbos mokiniui 

teikimo. 

2017-01-03/05 

2017-04-10/11 

2017-12-27/28 

Metų eigoje gimnazijos mokytojai tris kartus rinkosi aptarti 

mokinių individualios pažangos. Susitikimų metų priimti 

sprendimai dėl pagalbos teikimo, paskirti kuratoriai. Aptarime 

dalyvavo 90–95 proc. pedagogų (2017 m. Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių protokolai: Nr. 5, 6, 7, 10, 11, 12).   

Pagalbos mokiniui modelio 

taikymas  

Teikiama pagalba mokiniams (pokalbiai, konsultacijos). 5 

proc. gerėja mokinių ugdymosi pasiekimai. 

2017 m. Pagalba – privalomos konsultacijos, kuravimas skirta 15 mokinių. 

Išanalizavus ir įvertinus teiktos pagalbos efektyvumą, 

konstatuota, kad mokymosi pasiekimai pagerėjo 12 proc. mokinių 

(Vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolai: 2017-03-23 Nr. 

10, 2017-06-08 Nr. 13). 

Mokinių savistabos 

sistemos įgyvendinimas 

Visi mokiniai (100 proc.), pildydami Mokinio individualios 

pažangos įsivertinimo lapus, įsitraukia į savistabos sistemą. 

Aptariamos kiekvieno mokinio sėkmės, mokymosi gerinimo 

būdai.  

2017 m. Visų klasės mokinių (100 proc.) kiekvieną mėnesį užpildytų MIP 

įsivertinimo lapų suvestinės analizuojamos. Mokinių savistabos 

duomenys naudojami tikslingai – Lean kokybės vadybos sistemai 

diegti. Vykdomas klasių vadovų ugdomasis konsultavimas 

(Vaiko gerovės komisijos 2017-03-23 posėdžio protokolas Nr. 

10).  

Grįžtamojo ryšio taikymas 

pamokose 

25 proc. mokytojų naudojasi IQES online vertinimo ir 

grįžtamojo ryšio instrumentais pamokos kokybei tobulinti.  

2017 m. IQES online vertinimo ir grįžtamojo ryšio instrumentais pamokos 

kokybei tobulinti naudojosi 15 proc. bendrojo ugdymo mokytojų. 

75 proc. mokytojų naudojasi kitomis savo susikurtomis 

priemonėmis.   

2017-04-21  Dalyvavo 25 proc. mokinių tėvų (mokytojų refleksijos lapai). 



Atvirų durų dienos 

mokinių tėvams 

Aptariama kiekvieno mokinio individuali pažanga ir 

lūkesčiai su tėvais (mokytojas-mokinys-tėvai). Dalyvauja 

50 proc. tėvų. 

2017-11-14 Dalyvavo 48 proc. mokinių tėvų (mokytojų refleksijos lapai). 

Mokinio individualios 

pažangos sistemos 

diegimas 

Gimnazijoje diegiamos mokinio individualios pažangos 

sistemos tobulinime dalyvauja ir pasiūlymus teikia 

pedagogai (60 proc.), mokiniai (10 proc.) ir jų tėvai (40 

proc.).   

Iki 2017-06 2017-03-15 surengtas mokinių-tėvų-mokytojų forumas 

„Gimnaziją kuriame kartu“, kuriame pasiūlymus teikė 12 tėvų, 13 

mokinių ir 12 mokytojų atstovų (http://sondeckis.lt/mokiniu-tevu-

mokytoju-forumas-gimnazija-kuriame-kartu). 

MIP įsivertinimo lapų klausimai analizuoti VGK posėdžių, klasių 

valandėlių metu. Gimnazijos direktoriaus 2017-05-03 įsakymu 

Nr. VĮ-98 sudaryta darbo grupė atsižvelgdama į gautus 

pasiūlymus parengė MIP įsivertinimo aprašą ir MIP įsivertinimo 

lapų formas. 
Mokinio individualios 

pažangos sistemos 

taikymas 

Gimnazijoje įgyvendinama mokinio individualios pažangos 

sistema pagal parengto ir bendruomenėje išdiskutuoto 

aprašo nuostatas.   

Nuo 

2017-09-01  

Gimnazijoje siekiama gerinti mokinių pasiekimus ir individualią 

pažangą, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2017-06-19 

įsakymu Nr. VĮ-136 patvirtintu „Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazijos mokinio individualios pažangos įsivertinimo 

tvarkos aprašu“, pildant ir analizuojant MIP įsivertinimo lapus. 

Gimnazijos ugdymo turinio vadybos, integruojant mokomuosius dalykus, optimizuojant mokinių mokymosi krūvius,  

lanksčiau organizuojant ugdymo procesą ir didinant mokymosi motyvaciją, tobulinimas   

Mokytojų veiklos 

planavimo tobulinimas 

Parengtas ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 

(integracija, krūviai, proceso organizavimas) reglamentuos 

gimnazijos vidinius susitarimus. 

2017-08-30 Gimnazijos direktoriaus 2017-05-03 įsakymu Nr. VĮ-97 sudaryta 

darbo grupė parengė gimnazijos ugdymo turinio planavimo 

tvarkos aprašą, kuris aprobuotas gimnazijos metodinėje taryboje 

(metodinės tarybos 2017-06-13 protokolas Nr. MET-2), 

patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymu Nr. VĮ-

154. Aprašo priedai (11) – nustatytos formos, kuriomis naudojasi 

gimnazijos pedagogai rengdami dokumentaciją. 

Projektas „Gimtosios 

kalbos savaitė“ 

Lietuvių kalbos kultūros metams skirto projekto metu 

puoselėjama gimtoji kalba, plečiamas kultūrinis akiratis, 

gilinamas literatūrinio kūrinio suvokimas, tobulinami 

skaitymo įgūdžiai. 

2017-02-27 / 

2017-03-03  

Mokiniai (90 proc.) dalyvavo įvairiose veiklose: vyko pamokos 

už gimnazijos ribų, buvo įgyvendinami projektai, organizuoti 

renginiai nepamokiniu laiku (gimnazijos direktoriaus 2017-02-13 

įsakymas Nr. VĮ-44, www.sondeckis.lt). 

Mokymo turinio 

integravimas 

Grupinių pamokų mokytojų pravestų integruotų pamokų, 

siekiant bendrojo ugdymo ir muzikos teorinių dalykų 

sinergijos, skaičius (bent po 1) sumažina mokymosi krūvį.    

2017-04-20 Integraciniai ryšiai panaudoti vokiečių kalbos ir atlikėjo raiškos 

(dainavimo) pamokose, mokiniams ruošiantis ir gimnazijoje 

vykdant Šiaulių miesto vokiškos dainos konkursą „Wettbewerb 

des Deutschen Liedes Siauliai“ (gimnazijos direktoriaus 2017-04-

19 įsakymas Nr. MĮ-151).  

2017-10 Integracija vykdyta vokiečių kalbos ir dailės pamokose, 

įgyvendinant vokiečių kalbos dienų projektą „O kaip vokiškai?“ 

http://sondeckis.lt/mokiniu-tevu-mokytoju-forumas-gimnazija-kuriame-kartu
http://sondeckis.lt/mokiniu-tevu-mokytoju-forumas-gimnazija-kuriame-kartu


(gimnazijos direktoriaus 2017-10-16 įsakymas Nr. VĮ-176, 

www.sondeckis.lt).    

2017 m. Integraciniai ugdymo procesai buvo plėtojami dailės ir muzikos 

programų dalykų pamokose, įgyvendinant tarptautinio projekto 

„Spalvotos dainos“ veiklų užduotis (projekto bylos aplankas).  

Dalykinių konkursų, 

olimpiadų organizavimas 

gimnazijoje 

Mokiniai (50 proc.) tikslingai planuoja ugdymąsi bei ugdosi 

savivaldį mokymąsi.   

2017 m. Gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai vykdė dalykinius 

konkursus (10) ir olimpiadas (4). Dalykinių olimpiadų 

nugalėtojai atstovavo gimnazijai mieste rengiamuose olimpiadų 

etapuose (2017 m. įsakymų registrai MĮ, VĮ, olimpiadų rezultatų 

suvestinės, www.sondeckis.lt).  

2017-11-13/17 Gimnazijos 5–6 klasių mokiniai (85 proc.) dalyvavo solfedžio 

konkurse (2017 m. protokolų registras MK). 

Programos Erasmus+ KA1 

projekto „Spalvotos 

dainos“ veiklos 

Projekto komandos nariai vykdo veiklas (3 mobilumai) 

bendradarbiaudami su kitų šalių partneriais, dalinasi įgyta 

patirtimi. Ugdomos komandos narių bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos. 

2017-03-04/11 Mokytojų (3) ir mokinių (8) komanda dalyvavo projekto 

partnerių susitikime Sicilijoje (Italija) (2017 m. įsakymų registras 

MĮ, projekto bylos aplankas, www.sondeckis.lt) 

2017-06-21/25 Vykdytas projekto partnerinių mokyklų komandų priėmimas 

gimnazijoje pagal suderintą programą (2017 m. protokolų 

registras MK, projekto bylos aplankas). 

Mokinių poreikių nustatymas, siekiant tinkamai pritaikyti ugdomosios veiklos formas    

II gimnazijos klasės 

mokinių apklausa dėl 

pasirenkamųjų dalykų 

Mokytojų parengtų pasirenkamųjų dalykų programų pasiūla 

sutampa su mokinių poreikiais. Mokiniai tikslingai 

pasirenka dalykus. 

2017-03-03 / 

  2017-03-15 

Atlikta apklausa gimnazijos direktoriaus 2017-03-03 įsakymu Nr. 

VĮ-64. Atsižvelgus į gautus rezultatus, parengta nauja 

pasirenkamojo dalyko „Mados dizainas“ programa (pritarta 

metodinės tarybos 2017-06-13 protokolo Nr. MET-2 nutarimu, 

patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymu Nr. 149). 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

poreikio apklausa 

Gimnazijos siūlomos neformaliojo vaikų švietimo 

programos atliepia mokinių lūkesčius. 

2017-04 Gimnazijos direktoriaus 2017-04-03 įsakymu Nr. VĮ-75 atlikus I–

III gimnazijos klasių mokinių apklausą, 79 proc. yra patenkinti 

neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla. 2017–2018 m. m. 

pasiūlyta: 5, 6 klasėms – 3 programos, I–IV gimnazijos klasėms– 

7 programos. 

2017-05 Gimnazijos direktoriaus 2017-05-08 įsakymu Nr. VĮ-111, 

pasinaudojus TaMo dienynu, atlikta 1–4 klasių mokinių tėvų 

apklausa. 69 proc. dalyvavusiųjų yra patenkinti gimnazijos 

siūlomų neformaliojo vaikų švietimo programų kokybe (48 proc. 

puikiai, o 21 proc. gerai). 2017–2018 m. m. pasiūlytos 5 

programos. 

http://www.sondeckis.lt/


Mokinių individualaus 

pasiekimų lygio 

nustatymas  

Organizuojami bendrojo ugdymo dalykų diagnostiniai 

darbai, bandomieji egzaminai. Dalyvaujama nacionalinių 

standartizuotų testų, patikrinimų vykdyme. Pagal gautus 

rezultatus strateguojamas tolesnis ugdymas.   

2017 m. 

 

Gimnazijoje sistemingai organizuojami dalykų diagnostiniai 

darbai, abiturientams – bandomieji egzaminai. 2, 4 klasių 

mokiniai dalyvavo NMPT. Gautus  NMPT, PUPP rezultatus 

analizuoja kiekvienas mokinį mokantis mokytojas, jie aptariami 

bendrojo ugdymo ir pradinių klasių metodinėse grupėse, vadovų 

pasitarimuose. Tai padeda nustatyti ir sekti kiekvieno mokinio 

pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti stiprybes, ugdymosi 

poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais) priimti 

sprendimus dėl tolesnio mokymosi, mokiniui būtinos pagalbos, 

brandos egzaminų pasirinkimo ir pan. (2017 m. protokolų 

registras MK; PUPP, NMPT ataskaitos).  

2017-09-01 Mokiniams teikiama pagalba skiriant individualias / grupines 

pamokas konsultacijų forma (2, 3, 4 klasėms,  I, II gimnazijos 

klasėms). 

Meninių dalykų 

apibendrinamųjų 

atsiskaitymų 

organizavimas 

Dalykų (atlikėjo raiškos, ansamblinio muzikavimo, 

bendrojo fortepijono, dailės) mokytojai aptaria, analizuoja, 

įvertina mokinių pasiekimus ir daromą pažangą. Numato ir 

pritaiko individualias programas.  

2017-01-16/20 

2017-05-11/30 

 

Atsiskaitymų tvarkaraščiai patvirtinti gimnazijos direktoriaus 

įsakymais: 2016-12-13 Nr. VĮ-136, 2017-04-28 Nr. VĮ-94. 

Vykdomi vieši atsiskaitymai-koncertai, kūrybinių darbų 

peržiūros, kuriose dalyvauja mokiniai ir mokytojai. Meninių 

dalykų mokytojai metodinėse grupėse aptarė mokinių tarpinių 

atsiskaitymų, pusmečių pasiekimus, teikė rekomendacijas dėl 

dalyvavimo konkursuose (protokolų registras MK), mokinių 

pažangumas 100 proc. (2016–2017 m. m. pažangumo suvestinės). 

Naujo kaupiamojo (įsi)vertinimo modelio diegimas 

3–5 klasių mokinių 

kūrybinių darbų knygų 

formavimas  

Mokiniai kuria, kaupia, apipavidalina savo darbus, sukurtus 

įgyvendinant dailės programos dalykų turinį.   

Per mokslo 

metus 

Dėl priemonės naudojimo susitarta gimnazijos dailės metodinėje 

grupėje. Nuo rugsėjo mėnesio šiuo būdu kūrybinius darbus 

kaupia 1–6 klasių dailės programos mokiniai. Rekomenduojama 

šią priemonę naudoti ateityje (2017 m. protokolų registras MK).  

Mokinių (įsi)vertinimo 

įrankių kūrimas  

Sukurti instrumentai (2), padedantys mokiniams kaupti ir 

dokumentuoti, įsivertinti, sekti savo ugdymosi pasiekimus ir 

pažangą.  

Procesas 

tęsiamas 

Gimnazijos metodinėje taryboje idėjų svarstymas pradėtas (2017-

09-18 metodinės tarybos protokolas Nr. MET-3), metodinės 

grupės konkrečių pasiūlymų (instrumentų) nepateikė, darbo grupė 

nesudaryta. Siūloma procesą tęsti. 

Saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos formavimas 

Gimnazijos aplinkos 

vertinimas mokinių (nuo 5 

klasės) požiūriu 

Parengtos lyginamosios mokinių vertinimo analizės atspindi 

situacijos pokyčius. Priimami sprendimai grėsmių ir 

problemų šalinimui. 

2017-05-08 Gimnazijos direktoriaus 2017-05-08 įsakymu Nr. VĮ-110 TaMo 

dienyne pateiktoje apklausoje dalyvavo 83 mokiniai. Tyrimo 

rezultatai analizuoti gimnazijos susirinkimuose, klasių valandėlių 

metu, paskelbti stende (P. Višinskio g. 23). 

2017-10-16 Gimnazijos direktoriaus 2017-10-16 įsakymu Nr. VĮ-175 TaMo 

dienyne pateiktoje apklausoje dalyvavo 98 mokiniai. Tyrimo 



rezultatai analizuoti gimnazijos susirinkimuose, klasių valandėlių 

metu, paskelbti stende (P. Višinskio g. 23). 

Gimnazijos aplinkos 

triukšmo įvertinimas 

Gauti rezultatai viešinami, diskutuojama apie triukšmo įtaką 

sveikatai. Ugdoma mokinių elgesio pertraukų metu kultūra. 

2017-03-23 Gimnazijos 2 klasės mokiniai dalyvavo šviečiamojoje veikloje 

„Kas yra triukšmas?“ (http://sondeckis.lt/kas-yra-triuksmas). 

2017-05-21 Atliktas tyrimas (http://sondeckis.lt/tyrimas-triuksmui-ne) 

Lytiškumo ugdymas 

„Pažink save“ 

5 klasės mokiniai (90 proc.) dalyvauja apklausoje ir 

mokymuose lytiškumo tema. Pagerėja mokinių samprata 

apie lytiškumą, savęs ir aplinkinių pažinimas. 

2017-02-15 Mokymuose „Pažink save“ dalyvavo 93 proc. 5 klasės mokinių 

(http://sondeckis.lt/mokymai-pazink-save). 

2017-10-18 Lytiškumo ugdymo programos renginyje „Tarp mūsų, mergaičių“ 

dalyvavo 90 proc. 6 klasės mergaičių (gimnazijos direktoriaus 

2017-10-18 įsakymas Nr. VĮ-178). 

2017-11-22 Įvertinta prevencinės programos įgyvendinimo būklė (gimnazijos 

direktoriaus 2017-11-22 įsakymas Nr. VĮ-196). 

Rytinės mankštos 1–4 

klasių mokiniams 

įdiegimas 

Kasdien prieš pamokas vykdoma reguliari mankšta gerina 

mokinių regą, suaktyvina kūną, suteikia energijos darbui. 

Skatinamas fizinis aktyvumas padeda sumažinti vėlavimąsi 

į pamokas. 

Bandyta diegti, tačiau nepasiteisino dėl tvarkaraščio (pirmosios pamokos 

individualios, kūno kultūra ir pan.). 

Dalyvavimas projekte 

„Sveikatiada“  

Įvykdytos priemonės (4) praplečia 1–4 klasių mokinių 

sveikos gyvensenos sampratą, padeda ugdytis gerus įpročius 

sporto ir mitybos srityse.     

Ugdant mokinių sveikos gyvensenos įpročius, įgyvendintos projekto 

„Sveikatiada“ priemonės (6) (2017 m. įsakymų registras MĮ, www.sondeckis.lt): 

2017-09-21 1–4 klasių netradicinio ugdymo diena „Rudens kraitelė“.  

2017-10-10 4 klasės mokiniai paminėjo Pasaulinę košės dieną. 

2017-10-14 1 klasės bendruomenės kelionė Giliaus ežero pažintiniu taku. 

2017-11-10 3 klasės bendruomenės sporto šventė Šiaulių Kane‘s arenoje. 

2017-11-08 3 klasės valandėlė apie sveiką mitybą. 

2017-12-14 2 klasės sporto renginys baseine „Delfinas“. 

Aktyviųjų pertraukų 

(šokių) organizavimas  

Gimnazijos I–IV klasių mokiniai (30 proc.) pirmą ilgąją 

pertrauką panaudoja fiziniam aktyvumui, teigiamų emocijų 

patyrimui ir bendruomeniškumo skatinimui. 

Mėnesio 

pirmasis 

pirmadienis 

Dalyvavo 10 proc. mokinių (gimnazijos mokinių tarybos 

protokolai, facebook svetainė). 

Projektas „Naktis 

mokykloje“  

Projekto įgyvendinimas skatina mokinius pagerinti pamokų 

lankomumą, kurti naujas tradicijas gimnazijoje. 

Dalyvaujančių projekte mokinių praleistų pamokų skaičius 

sumažėja 12 proc.  

2017-04-07  Projekte dalyvavę mokiniai nepraleido nė vienos pamokos be 

priežasties (gimnazijos direktoriaus 2017-04-04 įsakymas Nr. VĮ-

76, http://sondeckis.lt/sovykla-sondeckiuku-naktys). 

KITA Kartu su Šiaulių universitetu vykdytas pradinių klasių mokinių laikysenos tyrimas (gimnazijos direktoriaus 2017-03-14 įsakymas Nr. VĮ- 67).  

Kartu su Šiaulių visuomenės sveikatos biuru vykdytas III–IV gimnazijos klasių mokinių žinių apie žmogaus papilomos virusą ir vakcinaciją 

tyrimas (gimnazijos direktoriaus 2017-03-15 įsakymas Nr. VĮ- 68). 

Gimnazijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymu Nr. VĮ-71 vykdyta žalingų įpročių prevencinė programa. 

Atnaujintas gimnazijos lankomumo apskaitos, stebėjimo ir prevencijos aprašas (gimnazijos direktoriaus 2017-06-19 įsakymas Nr. VĮ-134). 

Gimnazijos direktoriaus 2017-06-19 įsakymu Nr. VĮ-137 patvirtintas smurto prevencijos ir intervencijos aprašas. 

Gimnazijos direktoriaus 2017-06-30 įsakymu Nr. VĮ-138 patvirtintas socialinių emocinių kompetencijų ugdymo gimnazijoje priemonių planas. 



Gimnazijos direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. VĮ-145 patvirtintas smurto artimoje aplinkoje aprašas. 

2017-10 Pradėta vykdyti socialinių emocinių kompetencijų ugdymo priemonė „Problemų supirktuvė“ (gimnazijos direktoriaus 2017-10-25 

įsakymas Nr. VĮ-179). 

2017-12-06 Vykdytas renginys „Patyčios, elektroninės patyčios, pavojai elektroninėje erdvėje“ (gimnazijos direktoriaus 2017-12-05 įsakymas Nr. 

VĮ-208). 

Gimnazijos bendruomenės narių indėlis svarstant savivaldos institucijų ir administracijos priimamų sprendimų projektus 

Gimnazijos bendruomenės 

narių (mokytojų, mokinių, 

tėvų) iniciatyvų skatinimas  

Surengta forumų (2), diskusijų (2) ir kitokio pobūdžio 

renginių (2), kurių metu priimti nutarimai ar rezoliucijos 

įtakoja gimnazijoje priimamus sprendimus.   

2017-03-13 Mokinių-tėvų-mokytojų forume „Gimnaziją kuriame kartu“ 

priimta gimnazijos pokyčių rezoliucija (gimnazijos direktoriaus 

2017-03-13 įsakymas Nr. VĮ-66). 

2017-05-12 Gimnazijoje organizuota socialinė iniciatyva „Nuoširdumo 

savaitė“ (gimnazijos direktoriaus 2017-05-04 įsakymas Nr. VĮ-

99, http://sondeckis.lt/socialine-iniciatyva-nuosirdumo-savaite, 

http://www.regionunaujienos.lt/socialine-iniciatyva-nuosirdumo-

savaite/). 

2017-09-01 Gimnazijoje išdiskutavus su klasių vadovais direktoriaus  

įsakymu sudaryta komanda parengė socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujamasi nuo rugsėjo 

1 d. (gimnazijos direktoriaus įsakymai: 2017-06-09 Nr. VĮ-130, 

2017-06-19 Nr. VĮ-135). 

2017-09-20 Gimnazijos metodinės tarybos narių pasiūlymu gimnazijoje 

gyvendinama mokytojų profesinio tobulėjimo ir asmeninio 

veiksmingumo idėja, padedanti mokytojams plėtoti lyderystės 

galias – įkurtas iniciatyvių mokytojų klubas (gimnazijos 

direktoriaus 2017-09-20 įsakymas Nr. VĮ-170).  

2017-09-22 LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotos akcijos metu 

svertos 3–6 klasių mokinių kuprinės. Diskusijų su tėvais ir 

mokiniais rezultate nutarta viename iš pastatų (P. Višinskio g. 23) 

pastatyti spinteles mokinių daiktams susidėti (gimnazijos 

direktoriaus 2017-09-12 įsakymas Nr. VĮ-168). 

2017-11-06/07 Organizuota akcija „Pyragų diena“. Surinktos lėšos pervestos 

projektui „Išsipildymo akcija 2017“ (http://sondeckis.lt/-

issipildymo-akcija-2017). 

2017-11-16 Vykdytas mokinių-mokytojų forumas „Tolerancija: mitai ir 

realybė“. Priimti nutarimai paviešinti gimnazijoje (P. Višinskio g. 

23) (gimnazijos direktoriaus 2017-11-15 įsakymas Nr. VĮ-190, 

http://sondeckis.lt/tarptautine-tolerancijos-diena-gimnazijoje).  

2017-12-06 Įvyko bendruomeniškumo ryšius tvirtinantis bendruomenės 

telkimo renginys „Adventas vakar, šiandien ir rytoj“ (gimnazijos 

http://sondeckis.lt/socialine-iniciatyva-nuosirdumo-savaite
http://www.regionunaujienos.lt/socialine-iniciatyva-nuosirdumo-savaite/
http://www.regionunaujienos.lt/socialine-iniciatyva-nuosirdumo-savaite/


direktoriaus 2017-11-16 įsakymas Nr. VĮ-191, 

http://sondeckis.lt/bendruomenes-renginys-adventas-vakar-

siandien-ir-rytoj). 

2017-12-19 Įvyko bendruomenės telkimo renginys „Kalėdinių dekoracijų 

dirbtuvės“ (gimnazijos direktoriaus 2017-12-06 įsakymas Nr. VĮ-

209, http://sondeckis.lt/kaledines-dirbtuves). 

2017-12-22 Organizuota akcija „Atnešk ir prisidėk“. Surinktas maistas ir 

pledai gyvūnams padovanoti VšĮ „Binada“  

(http://www.svietimonaujienos.lt/socialine-gyvunu-paramos-

iniciatyva-atnesk-ir-prisidek). 

KITA Atnaujintas gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (gimnazijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas Nr. VĮ-147).   

Atnaujinti gimnazijos metodinės veiklos nuostatai (gimnazijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas Nr. VĮ-148).   

Parengti nauji gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (gimnazijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas Nr. VĮ-152).  

1.2. UŽDAVINYS. TOBULINTI VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ IR UGDYTI NAUJAS KOMPETENCIJAS 

Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių emocinio ugdymo, kaupiamojo vertinimo, informacinių technologijų taikymo srityse 

Seminaras pedagogams 

mokinių socialinio ir 

emocinio ugdymo tema 

Pedagogai (90 proc.) patobulins turimas kompetencijas, 

kurias panaudos mokinių teigiamų nuostatų gimnazijos 

atžvilgiu formavimui, saugios aplinkos kūrimui. Pagerės 

mokinių pasiekimai. 

2017-04-14 Lektorės L. Dubosaitės vedamame seminare „Mokinių socialinių 

ir emocinių kompetencijų ugdymas taikant motyvacines 

priemones pamokoje ir tinkamus konfliktų sprendimo būdus“ 

dalyvavo 88 proc. mokytojų (66) (gimnazijos direktoriaus 

http://sondeckis.lt/seminaras-pedagogams). 

Mokymai „Planšetinių 

kompiuterių programų 

pritaikymas ugdyme“  

Mokytojai (15 proc.) planšetinius kompiuterius naudoja 

dalykų pamokose, ieško naujų mokymo(si) metodų. 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, savarankiškumas, 

tyrinėjami reiškiniai. Mokiniai (85 proc.) patiria 

pasitenkinimą pamoka.   

2017-04-18 Bendrojo ugdymo mokytojų komanda (6) dalyvavo mokymuose 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje: semtasi patirties stebint 

atviras pamokas, mokantis iš kolegų patarimų, susipažinta su 

gimnazijos IT baze. Geroji patirtis pritaikyta gimnazijoje, 

turtinant IT bazę, vedant pamokas (gimnazijos direktoriaus 2017-

04-18 įsakymas Nr. VĮ-84). 

Praktiniai mokymai 

„Interaktyvių pateikčių 

panaudojimas“ 

Mokytojų, naudojančių pamokoje informacines 

technologijas mokinių motyvavimui, skaičius padidėja 10 

proc. 

2017-06  Praktiniuose IT panaudojimo pamokose mokymuose (6) aktyviai 

dalyvavo 11 mokytojų. Po mokymų stebimas didesnis mokytojų 

pasitikėjimas savo IT įgūdžiais. Jie drąsiau ir dažniau savo 

pamokose naudojo planšetes, kitas mokomąsias programas. 

Tokios pamokos kelia mokinių motyvaciją (gimnazijos 

direktoriaus 2017-09-01 įsakymas Nr. VĮ-159, 2017 m. stebėtų 

pamokų protokolai).  

Gerosios patirties sklaida 

„Kolega – kolegai“ 

Bendrojo ugdymo mokytojai stebi kolegų vedamas pamokas 

(bent 3), aptaria, mokosi vieni iš kitų.   

2017 m. Stebėtos  pamokos (42) aptartos individualiai ir bendrojo 

ugdymo, pradinio ugdymo metodinėse grupėse (2017 m. 

protokolų registras MK, Kolega kolegai pamokos stebėjimo 

formos). Gerėja pamokos kokybė, skatinamas mokytojų 

bendradarbiavimas. 

http://www.svietimonaujienos.lt/socialine-gyvunu-paramos-iniciatyva-atnesk-ir-prisidek/
http://www.svietimonaujienos.lt/socialine-gyvunu-paramos-iniciatyva-atnesk-ir-prisidek/


Respublikinių konferencijų 

organizavimas  

Surengtos konferencijos (3) skatina dalintis sukaupta gerąja 

patirtimi. Gimnazijos mokiniai (15 proc.) ir mokytojai (10 

proc.) aktyviai dalinasi patirtimi, kiti pedagogai (20 proc.) – 

konferencijų klausytojai.  

Surengtos respublikinės konferencijos (4): 

2017-02-14 Dailės metodinės grupės organizuota respublikinė teorinė-

praktinė konferencija „Portreto žanras šiuolaikiniame mokymo 

procese“. Konferencijos kūrybinėse dirbtuvėse aktyviai dalyvavo 

gimnazijos mokiniai (mišrus choras, instrumentalistai), mokytojai 

(7) pristatė pranešimus, vedė aktyviuosius mokymus  (gimnazijos 

direktoriaus 2017-01-16 įsakymas Nr. VĮ-13 dėl komandos 

sudarymo, 2017 m. įsakymų registras MĮ, programa). 

2017-02-21 Pradinių klasių metodinės grupės organizuota respublikinė 

metodinė-praktinė konferencija „Vaikas, šeima, mokykla“. 

Dalyvių skaičius – 103, gimnazijos mokytojai (9) ir pradinių 

klasių mokinių tėvai (6) skaitė pranešimus, dalinosi ugdymo 

gimnazijoje ypatumais, patirtimis (gimnazijos direktoriaus 2017-

01-16 įsakymas Nr. VĮ-16 dėl darbo grupės sudarymo, 

programa). 

2017-10-30 Bendrojo ugdymo metodinės grupės organizuota respublikinė 

metodinė-praktinė konferencija „Individuali mokinio pažanga 

kūrybiškai organizuojant pamoką“. Dalyvių skaičius – 91. 

Konferencijos programoje dalyvavo visi bendrojo ugdymo 

mokytojai (100 proc.), gimnazijos mokytojai (9) pristatė 

pranešimus (gimnazijos direktoriaus 2017-05-08 įsakymas Nr. 

VĮ-108 dėl darbo grupės sudarymo, programa). 

2017-11-02 Respublikinė kokybės siekiančių mokyklų klubo metodinė-

praktinė konferencija „Mokyklos veiklos kokybės pokyčiai: nuo 

įsivertinimo prie pagrįstos pažangos“. Gimnazija – viena iš 

konferencijos organizatorių (konferencijos programa, 

http://sondeckis.lt/respublikine-metodine-praktine-konferencija-

mokyklos-veiklos-kokybes-pokyciai-nuo-isivertinimo-prie-

pagristos-pazangos). 

KITA 2017-10-30 / 2017-11-02 Pradinių klasių mokytojų komanda (3) dalyvavo mokymuose dirbti pagal socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

programą „Antras žingsnis“ Šiaulių universiteto bibliotekoje. 

2017-04-07 Gimnazijos vadovų komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Ateities švietimas šiandien“ (Kaunas). 

2017-04-12 Gimnazijos vadovų komanda dalyvavo parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ (Radviliškis). 

2017-04-12 Gimnazijos vadovų komanda dalyvavo viešojoje konsultacijoje „Kaip pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus?“ (Radviliškis). 

Sistemingas aktyvų mokymąsi skatinančių metodų taikymas 

Praktikumas „Aktyviųjų 

metodų taikymas“ 

Mokytojai (5 proc.) pasidalina savo patirtimi (veda atviras 

pamokas) metodinėse grupėse. 

2017 m. 50 proc. bendrojo ir pradinio ugdymo mokytojų vedė atviras 

pamokas, kurių metu dalinosi gerąja patirtimi dirbant su 



planšetėmis, įvairaus dydžio komandomis, porose, išnaudojant 

kitas erdves, dirbant dviese pamokoje ir pan. (Kolega kolegai 

pamokos stebėjimo formos). 

Mokymasis už gimnazijos 

ribų 

Pravestos pamokos (ne mažiau 2) mokinių praktiniams 

įgūdžiams ugdyti kitose edukacinėse aplinkose.  

2017 m. Pravesta 21 bendrojo ir pradinio ugdymo pamoka, ugdant 

mokinių praktinius, eksperimentinius įgūdžius, socialinių, 

gamtamokslinių, kalbinių mokomųjų dalykų įgytų žinių ir 

mokėjimų taikymą kitose situacijose (ŠU botanikos sodas, 

baseinas „Delfinas“, gyvūnų prieglauda, Pakruojo dvaras, 

bibliotekos, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejus, kino 

teatras, Vandentvarkos muziejus, spaustuvė „Titnagas“, 

parduotuvė „Maxima“, Šiaulių krašto muziejai, dailės galerija ir 

kt.). Mokinių meninio ugdymo pamokos vykdytos Šiaulių, 

Kauno, Vilniaus, Telšių miestų dailės galerijose ir ugdymo 

įstaigose, Šiaulių universiteto bibliotekos erdvėse, koncertų 

salėse ir pan. I–III gimnazijos klasių dailės programos mokinių 

pleneras vyko Žeimelyje (2017 m. įsakymų registras MĮ, 2017 m. 

renginių programos). 

2017-11 /  

    2017-12 

Gimnazija įsitraukė į Šiaulių universiteto įgyvendinamą STEAM 

projektą. I gimnazijos klasės mokinių komanda (15) dalyvavo 

praktiniuose energijos ir šiluminių procesų tyrinėjimo 

užsiėmimuose (10 valandų trukmės) Šiaulių universiteto 

laboratorijoje (gimnazijos direktoriaus 2017-11-17 įsakymas Nr. 

VĮ-193, www.sondeckis.lt).    

Intensyvus aktyviųjų 

metodų taikymas  

Savaitės (2) eigoje visi bendrojo ugdymo mokytojai 

pamokose intensyviai taiko aktyviuosius metodus. 

2017-03-27 /  

  2017-03-31  

Aktyviųjų metodų savaitės (2) metu intensyviai buvo taikomas 

komandinis darbas, projektinio darbo principai, panaudojamos 

planšetės (gimnazijos direktoriaus įsakymai: 2017-03-09 Nr. VĮ-

65, 2017-04-18 Nr. VĮ-84 dėl aktyviųjų metodų savaitės 

organizavimo). 

Tyrimas „Aktyviųjų 

metodų taikymas 

pamokoje“ 

Tyrimo rezultatai panaudojami veiklų planavimui. 2017-06 

2017-11 

Tyrimui panaudota stebėtų pamokų protokoluose esanti 

medžiaga. Išvados teikiamos sudarant 2018 metų veiklos planą. 

1.3. UŽDAVINYS. MODERNIZUOTI GIMNAZIJOS EDUKACINĘ APLINKĄ 

Muzikos teorijos dalykų 

kabinetų aprūpinimas 

informacinėmis 

komunikacinėmis 

priemonėmis  

Mokytojai naudoja šiuolaikines mokymo priemones, 

patrauklesnis ir kokybiškesnis ugdomasis procesas didina 

mokinių mokymosi motyvaciją.  

2017-05 Muzikos teorijos dalykų kabinete (P. Višinskio g. 34) 

naudojamasi įrengta kompiuterine technika (CT, multimedija). 

Muzikos istorijos ir muzikos pažinimo pamokoms trūksta 

kokybiško įgarsinimo.   



Planšetinių kompiuterių 

įsigijimas 

Įsigytas pakankamas kiekis (viso 25 vnt.) tenkina mokinių ir 

mokytojo(-ų) poreikius pamokoje.  

2017-01 Nupirktos planšetės Asus (30 vnt.), kurias mokytojai pradeda 

naudoti ugdymo procese. 

Mokymo priemonių 

įsigijimas dalyvaujant 

projekte „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis“  

Priemonių komplektų įsigijimas pagerins dalykų mokymosi 

kokybę, sudarys sąlygas mokinių patirtiniam ugdymuisi. 

Vyksta viešieji pirkimai, rengiama dokumentacija. 

Naujų kabinetų įrengimas  Didėjant gimnazijos klasių komplektų skaičiui, tikslingai 

įrengti nauji kabinetai tenkina mokinių, jų tėvų ir pedagogų 

lūkesčius ir poreikius.  

2017-08 Vienas kabinetas pilnai aprūpintas kompiuterine technika (P. 

Višinskio g. 23).   

Mokomosios literatūros 

įsigijimas  

Gimnazijos bibliotekos fondai papildyti mokomąja 

literatūra, vadovėliais. Pagerėja prieinamumas mokiniams 

gimnazijoje savarankiškai mokytis, įsisavinti užduotis.  

2017-05 

2017-12  

Įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros bei mokymosi priemonių 

už 11000.00 Eur: lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai (6, 7, 10 

klasėms), gamtos mokslų, geografijos, istorijos vadovėliai (7, 8, 

10, 12 klasėms), užsienio kalbų vadovėliai ir kalbinio mokymosi 

garso ir vaizdo priemonės (7, 8 klasėms). 

Apklausa dėl mokymo 

priemonių poreikių  

Gauti rezultatai panaudojami planuojant kitų metų biudžetą.  2017 m.  Mokytojai teikė siūlymus dėl reikalingų priemonių įsigijimo 

(atnaujinimo) pildydami 2 pusmečio anketą (birželio mėn.) apie 

metodinę veiklą ir metodinių grupių posėdžių metu (spalio mėn.). 

Įsigyta mokymo(si) priemonių už 23739.95 Eur: IT technika (30 

vnt. planšečių, 3 skeneriai, 2 daugiafunkciniai įrenginiai ir kt.), 

baldai (2 informaciniai stendai, 4 sėdmaišiai), priemonės kūno 

kultūrai, gamtamokslinio ugdymo dalykams (fizika, chemija), 

plakatai, fotoaparatas, vaizdo kamera, molbertai, krosnis 

keramikai, muzikos instrumentai (smuikas, kachonai, trimitas), 

detalės instrumentams (pūstukas, diržai, dėklas, stovas, kėdutė).  

1.4. UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI STRATEGINIO PLANO 1 TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ 

Mokytojų apklausa apie 

vidinį gimnazijos 

bendradarbiavimą 

Atlikta apklausa, kurioje dalyvauja 70 proc. mokytojų. 

Gimnazijos bendruomenei pristatyti ataskaitos duomenys 

panaudojami planavimui. 

2017-04-14 Gimnazijos VKĮKG uždaru būdu (IQES online) atliktoje 

apklausoje dalyvauti pakviesta 71,4 proc. mokytojų. Iš pakviestų 

mokytojų atsakė 33,3 proc. Apibendrinus apklausos rezultatus 

probleminių situacijų bendradarbiavimo srityje neįžvelgta. 

Pamokų stebėsena 

„Aktyvieji metodai 

pamokoje“ ir mokytojų 

ugdomasis konsultavimas 

Pamokų, kuriose mokytojas vadovaujasi mokymosi 

paradigma ir praktinių žinių taikymu, dalis (80 proc.) nuo 

stebėtų pamokų (ne mažiau 2).  

2017 m. Gimnazijos VKĮKG nariai kartu su ugdymo skyrių vedėjais 

dalyvavo pamokos kokybės gerinimo (pamokų stebėjimas) 3 

etape. Aktyvieji metodai ir praktinės žinios taikomi 57,14 proc. 

nuo stebėtų pamokų (VKĮKG dokumentacija, pamokų stebėjimo 

protokolai). Įsigytos mokomosios priemonės padės taikyti 

patirtinį ugdymą gamtamokslinių dalykų pamokose. Quizlet 

mokomoji programa sėkmingai taikyta dailės ir architektūros 



istorijos pamokose taikytina muzikos istorijos, fotografijos ir kt. 

menų pamokose.   

Ugdomosios nepamokinės 

veiklos stebėsena  

Mokinių koncertinė veikla, parodų atidarymo renginiai, 

klasių renginiai ir kt. 

2017 m. Veiklų planavimas gimnazijoje vykdomas mokslo metams 

(atskirų grupių, ugdymo proceso) ir kalendoriniams metais 

(veiklos planas), kuris detalizuojamas rengiant mėnesio renginių 

planą. Nuolat vyko sisteminga numatytų veiklų stebėsena, kurią 

vykdė atsakingi skyrių vedėjai ar paskirti asmenys. Mokinių 

saviraiškos ugdymo programos „Sondeckiukai menininkai 

gimnazijoje“ veiklų stebėsenai sukurta grupė facebook‘e.  

Mokinių akademinių 

pasiekimų analizavimas 

Analizuojami apibendrinti mokinių pasiekimai klasėse, 

metodinėse grupėse, vadovų pasitarimuose. Gerėja 

pažangumas, pasiekimai konkursuose (3 proc.). 

2017-01 

2017-06 

2017-12 

Apibendrinti mokinių (klasių) pasiekimai ir pažanga analizuojami 

įvertinus pusmečių ugdymosi rezultatus. Tikimasi, kad MIP 

sistemos taikymas ilgesnį laikotarpį padės pamatuoti pažangumo 

pokyčius įvertinus pasiekimų suvestinių ataskaitas (2017 m. 

protokolų registrai MK, MT).    

Mokinių aplinkos tyrimo 

duomenų panaudojimas 

Apibendrinti rezultatai (lyginamosios analizės) panaudojami 

mokinių aplinkos kokybės gerinimui.  

2017-01-26 Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio dalyviams pristatyti 

mokinių aplinkos vertinimo duomenys: stiprybės, silpnybės, 

grėsmės ir galimybės. Akcentuotos gimnazijos veiklos 

tobulintinos sritys. Konstatuota, kad socialinės ir emocinės 

aplinkos vertinimas skatina pasitempti, nes 12 rodiklių iš 16 

įvertinimai žemėja (Mokytojų tarybos posėdžio 2017-01-26 

protokolas Nr. MT-2, pateiktys).  

2017-06-19 Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio metu pakomentuoti atlikti 

darbai gerinant prastai vertinamus rodiklius. Pagerėjo net 5 

rodiklių vertinimas. Aptarti tobulintini rodikliai (Mokytojų 

tarybos posėdžio 2017-06-19 protokolas Nr. MT-4). 

IQES online instrumentų 

naudojimas 

Sistemingai vykdomos atskirų veiklas įgyvendinančių 

grupių apklausos.  

2017-03-22 Mokinių apklausa apie patyčias gimnazijoje. Pakviesti 136 

mokiniai, atsakyta 80,1 proc. 

2017-04-14 Mokytojų apklausa apie vidinį gimnazijos bendradarbiavimą. 

Pakviesta 60 mokytojų, atsakyta 33,3 proc. 

2017-12-20 Mokinių apklausa NMVA 2017. Pakviesta 119 mokinių, atsakyta 

100 proc.  

2017-12-21 Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017. Pakviesta 60 respondentų, 

atsakyta 91,7 proc. 

Pedagogų veiklos 

įsivertinimas   

Mokytojai (100 proc.) periodiškai įsivertina savo veiklos 

rezultatus (metodinės veiklos lapas, veiklos įsivertinimo 

anketa), aptaria metodinėse grupėse, numato profesinio 

tobulėjimo ir veiklų kryptis. 

2017-06 

 

Metodinės tarybos posėdyje susitarta ir nutarta (2017-06-13 

protokolas Nr. MET-2) metodinės veiklos anketas pildyti: sausio 

mėnesį – 1 pusmečio, birželio mėnesį – 2 pusmečio. Jei 

reikalinga, anketų turinys ir formuluotė gali būti keičiama.  



Savo veiklą įsivertino 100 proc. mokytojų (2017 m. mokytojų 

metodinės veiklos anketos). Teikiami pasiūlymai dėl ugdymo 

kokybės gerinimo ir profesinio tobulėjimo svarstomi vadovų 

pasitarimuose, įtraukiami į planavimo dokumentus. 

2. TIKSLAS. IEŠKOTI GABIŲ MENUI VAIKŲ IŠ ŠIAULIŲ KRAŠTO IR VISOS ŠALIES, UGDYTI KRYPTINGAI KARJERAI 

2.1. UŽDAVINYS. SUDARYTI MOKINIAMS GALIMYBES UGDYTIS KRYPTINGAI KARJERAI 

Gabių mokinių iš regionų paieškos ir informavimo sistemos tobulinimas 

Atvirų durų dienų 

gimnazijoje organizavimas  

Renginių (2) dalyviai (80 proc.) – potencialūs gimnazijos 

mokiniai.     

2017-04-13 Pravesta atvirų durų diena aukštesniųjų klasių mokiniams. Iš 

dalyvavusiųjų 80 proc. laikė stojamąjį egzaminą. 98 proc. 

laikiusiųjų šiuo metu mokosi gimnazijoje (registracijos lapas, 

2017–2018 m. m. klasių mokinių sąrašai). 

Dėl šilumos trasos atnaujinimo darbų P. Višinskio gatvėje spalio 

mėnesį planuotas gimnazijos pristatymas būsimiems 1 klasės 

mokinių tėvams nukeltas į 2018 m. sausio 30 d. 

Reklaminės medžiagos 

atnaujinimas, kūrimas 

Platinama informatyvi medžiaga (afišos, lankstinukai, 

pateiktys) apie gimnazijos veiklą, priėmimo ir mokymosi 

sąlygas. 

2017-12  

 

Atnaujinta afiša (55 vnt.) ir pagaminti knygų skirtukai (120 vnt.) 

su informacija apie priėmimą į 1 klasę ir atvirų durų dienos 

organizavimą paruošti platinimui priešmokyklinio ugdymo ir kt. 

įstaigose.   

Informacijos talpinimas 

gimnazijos tinklalapyje  

Sistemingai viešinamas gimnazijos bendruomenės 

gyvenimas, atspindintis planavimą, ugdymą, pasiekimus, 

saviraišką ir kt. 

Nuolat 

 

Gimnazijos tinklapyje www.sondeckis.lt nuolat pateikiama 

informacija apie planuojamus mėnesio renginius, numatomus 

gimnazijoje organizuoti platesnio masto konkursus, festivalius, 

nauji ir aktualūs dokumentai, nuorodos ir kt. Apie 50 proc. 

mokytojų rašo straipsnelius su iliustruojančia vaizdine foto 

medžiaga apie jau įvykusius renginius. Vidutiniškai per mėnesį 

paskelbtų straipsnelių – 25.   

Renginių organizavimas 

kitose įstaigose 

Surengta mokinių darbų parodų (6), koncertų (10), 

demonstruojančių meninius-kūrybinius pasiekimus. 
Per ataskaitinį laikotarpį kitose įstaigose surengta mokinių kūrybinių darbų 

parodų (7) (2017 m. įsakymų registras MĮ, metraštis):  

2017-01-12 „Renato Guttuso pasaulis“ Šiaulių universiteto bibliotekoje. 

2017-03-01 I gimnazijos klasės mokinių paroda „Pirmieji žingsniai“ Šiaulių 

universiteto bibliotekos kavinėje „Post scriptum“. 

2017-05-10 „Greimui – 100“ Šiaulių universiteto bibliotekoje. 

2017-06-10 1–5 klasių mokinių paroda Šiaulių rajono savivaldybėje. 

2017-10-03 „Greimui – 100“ Vilniaus rotušėje. 

2017-12-03 2–6 klasių mokinių paroda ŠPRC Technologijų skyriaus 

skaitykloje. 

2017-12-06 „Greimui – 100“ LR Seime. 

2017 m. metraštyje fiksuotas mokinių koncertų (ne gimnazijoje) skaičius – 73. 



Bendradarbiavimas su meno studijas teikiančiomis aukštosiomis mokyklomis, siekiant savalaikio profesinio mokinių orientavimo  

Mišraus choro koncertas 

Šiaulių universitete 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universiteto 

bendruomene, keičiamasi koncertinėmis programomis. 

Mokiniai susipažįsta su studijų programomis. 

2017-02-22 Antrus metus gimnazijos mišrus choras svečiavosi ŠU – 

koncertavo, susitiko su studentais ir pedagogais (2017 m. 

įsakymų registras MĮ, metraštis).  

Gimnazistų išvyka į 

Klaipėdos universitetą 

Mokiniams pristatomos Klaipėdos universiteto menų studijų 

programos. Dalyvauja 7 proc. mokinių.  

2017-04-07 Gimnazistai (8,6 proc.) lankėsi Klaipėdos universiteto Menų 

akademijoje ir susipažino su studijų programomis bei mokymosi 

sąlygomis. 

II gimnazijos klasės 

mokinių išvyka į Telšius  

Teikiama pagalba pasirenkant dailės šaką vidurinio ugdymo 

programoje. 

2017-01-24 II ir IV gimnazijos klasių mokiniai su dailės mokytojais (2) 

lankėsi Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. 2 abiturientai 

pasirinko studijų programas (restauracija, skulptūra) šioje 

įstaigoje (2017 m. įsakymų registras MĮ, metraštis). 

Aukštųjų mokyklų 

dėstytojų vedami 

meistriškumo kursai 

Mokiniai tiesiogiai bendrauja su pedagogine patirtimi 

besidalijančiais dėstytojais (4), ugdosi komunikavimo, 

dalykines kompetencijas. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo šiuose meistriškumo kursuose (10)  

(2017 m. įsakymų registras MĮ):  

2017-02-22 Seminaras ir atviros pamokos (Plungė). 

2017-02-24 VDU Muzikos akademijos doc. D. Račio (fortepijonas) 

meistriškumo pamokos (Šiauliai). 

2017-03-02/03 EPTA seminaras-praktikumas (Vilnius). 

2017-03-09 Seminaro „Solinio griežimo smuiku ypatumai: mokymo 

metodika, individualių gebėjimų ir kūrybiškumo atskleidimas“ 

meistriškumo pamokos (Šiauliai). 

2017-04-22 II respublikinis fortepijono muzikos festivalis-praktikumas 

„Pavasario virtuozai“ (Vilnius). 

2017-07-29 / 

2017-08-07 

Birštono vasaros menų akademijos meistriškumo kursai 

(fortepijonas) „Interpretacijos paslaptys ir subtilybės XXI a. 

atlikimo mene ir pedagogikoje“. 

2017-08-01/06 Akordeonistų seminaras-praktikumas „Palanga 2017“. 

2017-10-05 Detmoldo (Vokietija) aukštosios muzikos mokyklos trimito 

klasės profesoriaus Klaus Jürgen Bräker meistriškumo pamokos 

LMTA (Vilnius). 

2017-11-21 Projekto „Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams 

papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ 

17 seminaras (Klaipėda). 

2017-12-11 Kvalifikacijos tobulinimo seminaro „Trimito įvaldymo pagrindai, 

pūstukai bei jų taikymo galimybės“ atviros pamokos (Šiauliai). 

KITA Vilniaus dizaino kolegijos pristatymas gimnazistams (gimnazijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymas Nr. VĮ-57). 

2017-04-25 LMTA studijų programų pristatymas (http://sondeckis.lt/lietuvos-muzikos-ir-teatro-akademijos-studiju-pristatymas). 

Bendravimas su buvusiais mokiniais, studijuojančiais aukštosiose meno krypties mokyklose 



Koncertų ciklas 

„Sugrįžimai“  

Surengti koncertai-susitikimai (3). Mokiniams pristatomos 

konkrečios studijų programos, mokymosi sąlygos.   

2017-02-09 VDU Muzikos akademijos džiazo ansamblio koncertas (dalyvavo 

buvusi mokinė I. Kovaliova). 

2017-02-23 Buvusių mokinių LMTA studentų koncertas-susitikimas 

(gimnazijos direktoriaus 2017-02-14 įsakymas Nr. VĮ-83).  

2017-04-25 VDU Muzikos akademijos akordeonistų koncertas (dalyvavo D. 

Alejūnas) (http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-

muzikos-akademijos-akordeonistai, metraštis). 

2017-05-11 LMTA magistranto T. Motiečiaus (buvęs mokinys) ir G. 

Kaušiaus koncertas koncertinės įstaigos „Saulė“ Vitražų salėje 

(http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-

akademijos-akordeonistai, metraštis). 

Susitikimai-pokalbiai su 

buvusiais mokiniais 

Susitikimų klasėse (2) metu ugdomos bendravimo 

kompetencijos.  

2017-02-23 Mokiniams pristatytos studijų programos, mokymosi sąlygos, 

pasidalinta patirtimi, prisiminimais apie gimnaziją 

(http://sondeckis.lt/buvusiu-mokiniu-koncertas-sugrizimai). 

Ugdymo karjerai skirtų renginių gimnazijos mokiniams ir tėvams organizavimas 

Dokumentų dėl PUPP ir 

brandos egzaminų 

organizavimo, vidurinio 

ugdymo programos 

nuostatų pristatymas  

Tėvai teikia paramą ir pagalbą vaikams ruošiantis laikyti 

patikrinimus ir egzaminus. Padeda mokiniams susidaryti 

individualų ugdymosi planą. Susirinkimuose dalyvauja 50 

proc. tėvų.  

2017-02-09 II ir IV gimnazijos klasių mokiniai ir tėvai supažindinti  su 

švietimo dokumentais: vidurinio ugdymo programos ypatumais, 

PUPP vykdymo tvarka, brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo aprašu. Mokiniams ir tėvams teikiamos individualios 

konsultacijos dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo, 

tikslingo dalykų bei brandos egzaminų pasirinkimo.  

IV gimnazijos klasių 

mokinių koncertas ir 

parodos pristatymas  

Mokiniai (75 proc.) demonstruoja tėvams savo meninius 

pasiekimus.   

2017-02-03 IV gimnazijos klasių vadovų iniciatyva surengtas renginys, kurio 

metu buvo pristatyta dailės programos mokinių kūrybinių darbų 

paroda ir organizuotas muzikos programos mokinių koncertas. 

Renginyje dalyvavo 85 proc. mokinių (metraštis, programa).   

Dalyvavimas parodoje 

,,Studijos 2017“ 

Gimnazijos III ir IV klasių mokiniai (5 proc.) dalyvauja XV 

tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje „Studijos 2017“ (Vilnius), įgyja žinių apie studijas. 

2017-02-03 Išvykoje į Vilnių dalyvavo I–IV gimnazijos klasių mokiniai (27), 

III–IV gimnazijos klasių mokinių dalis – 44 proc. nuo 

dalyvavusiųjų (gimnazijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. 

MĮ-26, http://sondeckis.lt/isvyka-i-paroda-studijos-2017). 

Diena tėvų darbovietėse Tėvai priima mokinius savo darbovietėse, pristato savo 

profesijas darbo aplinkoje. Mokiniai susipažįsta su 

profesijomis. 

2017-04-18 I–III gimnazijos klasių mokiniai susipažino su konkrečiomis 

profesijomis (baldininko, mediko) darbinėje aplinkoje 

(gimnazijos direktoriaus 2017-04-18 įsakymas Nr. VĮ-85, 

http://sondeckis.lt/karjeros-galimybiu-pazinimas). 

2017 m. Pradinių klasių mokiniai tėvų darbovietėse susipažino su šiomis 

specialybėmis: greitosios pagalbos dispečerio, mediko, 

redaktoriaus ir laikraščio leidėjo, dėstytojo, knygrišio, kirpėjo, 

muitinės mobiliųjų grupių posto pareigūnų ir muitinės kinologo, 

ugniagesio gelbėtojo, žurnalisto, reporterio, laidų vedėjo, 

http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai
http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai
http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai
http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai


operatoriaus, geležinkelininko, floristo, konditerio (2017 m. 

įsakymų registras MĮ, metraštis).  

KITA 2017-03-24 II ir III gimnazijos klasių mokinių komanda lankėsi Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete ir susipažino su studijų 

programomis bei stojimo sąlygomis. 

2017-03-29 II ir III gimnazijos klasių atstovai dalyvavo profesinio informavimo ir konsultavimo renginyje „Profesijų mugė“ ŠPRC Statybos 

skyriuje. 

2017-04-12 Gimnazijoje vyko pianistės Julijos Sadaunykaitės koncertas-susitikimas su mūsų gimnazijos mokiniais ir mokytojais. 

2017-10-17 Gimnazistai (4) dalyvavo Klaipėdoje vykusiame seminare-praktikume „Choro dirigentas – svajonių profesija“ (gimnazijos direktoriaus 

2017-10-12 įsakymas Nr. MĮ-291). 

Konkursų, išvažiuojamųjų koncertų, parodų krašto ir šalies mokyklose, kultūrinių renginių organizavimas 

Miesto, regiono,  

respublikinių ir tarptautinių 

renginių organizavimas  

gimnazijoje 

Gimnazijoje pravesti renginiai (8) skatina juose 

dalyvaujančių mokinių norą mokytis gimnazijoje. 

Pedagogai pastebi gabius vaikus, kviečia juos mokytis 

gimnazijoje. 

Įgyvendinti renginiai (11): 

2017-02-18 XIII nacionalinio Jono Švedo konkurso – 2017 liaudies 

instrumentų atlikėjų atrankos regioninis turas (gimnazijos 

direktoriaus įsakymai: 2017-01-20 Nr. VĮ-21, 2017-02-10 Nr. VĮ-

42, programa). 

2017-02-18 XII Lietuvos akordeonistų konkurso „Vilnius 2017“ regioninis 

turas (gimnazijos direktoriaus 2017-01-20 įsakymas Nr. VĮ-20). 

2017-03-30 / 

2017-05-23 

V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės 

muzikos ansamblių festivalis-konkursas (gimnazijos direktoriaus 

įsakymai: 2017-01-16 Nr. VĮ-14, 2017-01-20 Nr. VĮ-18, 

programa). 

2017-04-13 Gimnazijoje organizuota atvirų durų diena. Apsilankė Šiaulių 

regiono mokyklų mokiniai, besidomintys mokymosi galimybėmis 

gimnazijoje (metodinės tarybos 2017-03-13 protokolas Nr. MET-

1, registracijos lapas). 

2017-04-20 Šiaulių miesto moksleivių vokiškos dainos konkursas 

„Wettbewerb des Deutschen Liedes Siauliai“ (gimnazijos 

direktoriaus 2017-04-18 įsakymas Nr. VĮ-87). 

2017-04-25 Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, 

mama“ (gimnazijos direktoriaus įsakymai 2017-02-01 Nr. VĮ-27, 

2017-02-07 Nr. VĮ-41, 2017-04-18 Nr. VĮ-89, programa). 

2017-04-26 Regioninis muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkursas 

(gimnazijos direktoriaus įsakymai: 2017-03-01 Nr. VĮ-61, 2017-

04-18 Nr. VĮ-88). 

2017-05-03 Respublikinis bendrojo fortepijono festivalis „Aš ir fortepijonas“ 

(gimnazijos direktoriaus 2017-01-31 įsakymas Nr. VĮ-23). 

2017-06-14 / 

2017-06-17 

V tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, 

violončelininkų ir pianistų konkursas (gimnazijos direktoriaus 



2017-06-09 įsakymas Nr. VĮ-132, http://sondeckis.lt/v-

tarptautinis-sauliaus-sondeckio-jaunuju-smuikininku-

violoncelininku-ir-pianistu-konkursas). 

2017-09-29 Šiaurės Lietuvos jaunųjų muzikų paradas 

(http://sondeckis.lt/20839-2). 

2017-10-25 Smuikininko prof. E. Paulausko 90-mečiui paminėti skirtas 

renginys (gimnazijos direktoriaus 2017-10-16 įsakymas Nr. VĮ-

174, http://sondeckis.lt/profesoriaus-eugenijaus-paulausko-90-

mecio-paminejimas). 

Projektas „Muzika Šiaurės 

Lietuvos dvaruose“ 

Surengti koncertai (2) kartu su neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigomis Plungės ir Biržų dvaruose. 

2017-04-27 

 

Koncerte kartu su gimnazijos atlikėjais (11) dalyvavo Plungės 

Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai (2017 m. įsakymų 

registras MĮ, programa, www.sondeckis.lt). 

2017-10-23 Koncerte kartu su gimnazijos atlikėjais (23) dalyvavo Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (2017 m. įsakymų 

registras MĮ, programa, www.sondeckis.lt). 

Mokinių dailės darbų 

eksponavimas, koncertinė 

veikla kitose įstaigose 

Viešinami mokinių sukurti darbai, pristatymuose 

koncertuoja gimnazistai atlikėjai.  

2017 m. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo konkursuose (dailės, 

fotografijos – 14, muzikos – 44), festivaliuose, kūrybiniai darbai 

buvo eksponuoti konkursų nugalėtojų kūrinių ekspozicijose 

virtualioje erdvėje ir dailės galerijose.  

KITA 2017-12 Gimnazija įsigijo transporto priemonę (20 keleivinių vietų), kurios panaudojimas padės efektyvinti sklaidą apie gimnaziją ir mokinių 

paiešką regionuose. 

2.2. UŽDAVINYS. DIDINTI PEDAGOGŲ INDĖLĮ PRITRAUKIANT GABIUS MENUI, MUZIKAI MOKINIUS 

Mokytojų indėlis pritraukiant gabius menui, muzikai mokinius 

Tyrimas dėl reklamos 

efektyvinimo 

Rezultatai panaudojami planavimui. Neįgyvendinta 

Naujų reklaminių 

priemonių 

kūrimas  

Sukurtomis priemonėmis (šalikai, puodeliai, rašymo 

priemonės, skirtukai, užrašų knygelės, suvenyrai (keramika, 

foto), diplomų formos) reprezentuojama gimnazija. 

Priemonių kūrimui organizuojami konkursai (2). 

2017-01-16 Remiantis metodinės tarybos 2016-12-06 protokoliniu nutarimu 

Nr. MET-4, gimnazijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. VĮ-

15 patvirtinta gimnazijos įvaizdžio atnaujinimo ir kūrimo darbo 

grupė.  

2017 m. Įsigytas audinys, iš kurio pagaminti šalikai su gimnazijos 

logotipu (80 vnt.). Mokiniai iliustravo užrašų knygutes (40 vnt.), 

kurios apipavidalintos su gimnazijos logotipu naudojamos kaip 

suvenyras.  

2017-04-05 Vykdytas mokinių kūrybinių darbų konkursas, skirtas sukurti 

padėkos formą. 

2017-05 Pagaminti mokinių keraminiai prizai V tarptautiniam Prano 

Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkursui. 

http://www.sondeckis.lt/


2017-11 Gimnazijos dailės metodinė grupė organizavo piešinių konkursą 

„Rudnosiukas“ 2018 metų kalendoriaus leidybai. Išleistas naujas 

kalendorius (http://sondeckis.lt/rudnosiuku-kalendorius-2018). 

2017-11-24 Gimnazijos atstovų komanda dalyvavo UPC paskelbto videoklipo 

„Mano gera mokykla“ konkurse ir laimėjo 1 vietos apdovanojimą 

(gimnazijos direktoriaus 2017-10-26 įsakymas Nr. VĮ-180, 

http://sondeckis.lt/konkurso-mano-gera-mokykla-laureatu-

apdovanojimas2017, padėka).   

2017-12 Gimnazijos dailės metodinės grupės mokiniai, bendradarbiaujant 

su UAB „Rūta“, dalyvavo „Rūtos“ inicijuotame dovanų 

įpakavimo dėžučių apipavidalinimo konkurse. Gautas produktas 

reprezentuos gimnaziją (http://sondeckis.lt/sveciuose-meskiukas-

rudnosiukas).  

Gimnazijos pristatymas 

kitose mokymo įstaigose 

Gimnazijos veiklų sklaida kitose įstaigose (10). Įgyvendinta  sklaidos apie gimnaziją renginių (16): 

2017-02-23 Gimnazija pristatyta Šiaulių miesto progimnazijų mokiniams ŠU 

renginyje „Būsimasis gimnazistas“ (gimnazijos direktoriaus 

2017-02-20 įsakymas Nr. VĮ-52). 

2017-03-17 Šiaulių Zoknių progimnazijoje gimnazistai (3) pristatė mūsų 

gimnaziją (gimnazijos direktoriaus 2017-03-16 įsakymas Nr. MĮ-

98). 

2017-03-22 Gimnazijos mišrus choras koncertavo Kelmės Algirdo Lipeikos 

menų mokykloje ir pristatė gimnaziją (gimnazijos direktoriaus 

2017-03-20 įsakymas Nr. MĮ-102). 

2017-03-23 III–IV gimnazijos klasių akordeonistų kvintetas koncertavo ir 

pristatė gimnaziją Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 

bendruomenei (gimnazijos direktoriaus 2017-03-20 įsakymas Nr. 

MĮ-103). 

2017-03-23 III–IV gimnazijos klasių akordeonistų kvintetas koncertavo ir 

pristatė gimnaziją Pasvalio muzikos mokyklos bendruomenei 

(gimnazijos direktoriaus 2017-03-20 įsakymas Nr. MĮ-103). 

2017-03-28 Gimnazijos mokytojų koncertas „Muzikos spalvos“ 

(www.sondeckis.lt, metraštis). 

2017-04-06 Gimnazijos mokytojos B. Smiltinikienė ir V. Gurejeva Kuršėnų 

meno mokykloje vedė seminarą, kuriame dalyvavo gimnazistai 

(2), dalyviams pristatė gimnaziją. 

2017-04-25 Jaunimo solidarumo dienos minėjimas Šiaulių sporto gimnazijoje 

kartu su kitomis ugdymo įstaigomis (gimnazijos direktoriaus 

2017-02-19 įsakymas Nr. VĮ-52, 

http://sondeckis.lt/konkurso-mano-gera-mokykla-laureatu-apdovanojimas2017
http://sondeckis.lt/konkurso-mano-gera-mokykla-laureatu-apdovanojimas2017
http://www.sondeckis.lt/


http://sondeckis.lt/tarpmokyklinis-renginys-jaunimo-solidarumo-

dienai-pamineti). 

2017-04-28 Lietuvos avangardinio meno festivalis „Aš kitoks“ Radviliškio 

Gražinos pagrindinėje mokykloje, kolekcijos „Drugelis“ 

pristatymas (gimnazijos direktoriaus 2017-04-28 įsakymas Nr. 

MĮ-173). 

2017-10-04 Dailės mokytojų (3) darbai eksponuoti Šiaulių miesto dailės 

mokytojų kūrybos parodoje „XII“ Šiaulių kultūros centro Laiptų 

galerijoje (metraštis).  

2017-11-07 Choro dirigavimo ir dainavimo metodinės grupės organizuotas 

dainininkų koncertas kartu su Kuršėnų meno mokyklos mokiniais 

(metraštis, programa). 

2017-11-16 Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ surengtas koncertas „Tu, Lietuva, 

tu mana“ (gimnazijos direktoriaus 2017-11-14 įsakymas Nr. MĮ-

322, programa). 

2017-11-24 Gimnazijai atstovavo ir kūrybinius darbus gimnazistai pristatė 

Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos organizuotame IV 

tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje „Menų mozaika“ 

(gimnazijos direktoriaus 2017-11-23 įsakymas Nr. MĮ-335).  

2017-11-28 Gimnazistų sukurtos iliuminuotos plastikinės žmonių figūros 

(šviesos instaliacija) kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovais 

įgyvendinant smurto artimoje aplinkoje prevencijos projektą 

„Demotyvacija smurtui“ reprezentavo gimnaziją kalėdiniu 

laikotarpiu Šiaulių miesto gyventojams. 

2017-11-29 Pradinių klasių mokiniai su dailės mokytojais atstovavo 

gimnazijai dalyvaudami projekto „Bendruomenių biblioteka: 

keturi dešimtmečiai kaitos ir pastovumo“ komiksų stop kadro 

kūrimo konkurso „Bibliotekininkas – knygų valdovas“ procese 

(gimnazijos direktoriaus įsakymai: 2017-10-26 Nr. VĮ-183, 2017-

12-29 Nr. MĮ-347).  

2017-11-29 Mokytoja D. Vasauskienė surengė mokinių koncertą ir metodinės 

priemonės pristatymą Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos 

bendruomenei (gimnazijos direktoriaus 2017-12-27 įsakymas Nr. 

MĮ-340). 

2017 m. Bendrojo ugdymo mokytojai parengė mokinius, kurie pristatė 

pranešimus mokinių ir mokytojų praktinėse konferencijose (4) 

(2017 m. įsakymų registras MĮ). 



Gabių vaikų paieška 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

Surengti koncertai lopšelių-darželių ugdytiniams (8). 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.  
Su parengtomis mokinių koncertinėmis programomis aplankytos 

priešmokyklinio ugdymo įstaigos (8), surengtas renginys darželinukams (1) 
(2017 m. įsakymų registras MĮ, metraštis): 

2017-03-09 Šiaulių raj. Ginkūnų  l/d 

2017-03-21 Šiaulių l/d „Pasaka“  

2017-03-30 Gimnazijos didžiojoje salėje vyko V tarptautinio Prano Stepulio 

kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių festivalio-

konkurso edukacinis renginys, skirtas Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams. Renginyje dalyvavo 

virš 200 klausytojų. 

2017-04-24 Šiaulių l/d „Pušelė“ 

2017-04-05 Šiaulių l/d „Žirniukas“  

2017-04-05 Šiaulių l/d „Žiburėlis“  

2017-04-06 Šiaulių l/d „Kregždutė“ 

2017-11-20 Šiaulių l/d „Gluosnis“ 

2017-12-07 Šiaulių Petro Avižonio regos centras 

Kompetencijų įsivertinimas talentų paieškoje, ugdomos kompetencijos 

Apklausų vykdymas Pedagogai (60 proc.) dalyvauja užpildant parengtus 

klausimynus. Numatomos gairės kompetencijų tobulinimui. 

2017-06 Apklausa buvo vykdoma užpildant mokslo metų 2 pusmečio 

metodinės veiklos įsivertinimo anketą. 52 proc. mokytojų užpildė 

kompetencijų įsivertinimo grafą pateiktoje anketoje.   

KITA 2017-01-05 Tarp oficialiai paskelbtų M. Rostropovičiaus paramos fondo 2017 metų stipendininkų – gimnazijos mokytojo Z. Drakšo 4 klasės 

mokinys J. Drakšas. 

2017-03-07 Lietuvos valdovų rūmuose LR Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir LR Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė įteikė Metų 

mokytojos premiją, laureato ženklą ir diplomą mūsų gimnazijos akordeono mokytojai ekspertei M. Markevičienei. 

Gimnazija įgyvendina programos Erasmus+ KA1 projektą „Inovatyvi europietiška patirtis mokymo(si) kokybei gerinti“. Mokytojai dalyvauja 

tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gimnazijoje dalinasi įgyta patirtimi (gimnazijos direktoriaus 2017-06-15 įsakymas Nr. VĮ-133). 

2017-10-02 LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusioje pretendentų į Meilės Lukšienės premiją atrankoje dalyvavo mokytojas Z. Drakšas.  

2.3. UŽDAVINYS. ATNAUJINTI IR ĮSIGYTI GIMNAZIJOS VEIKLAI REIKALINGAS PATALPAS 

Mokinių maitinimui skirtų 

patalpų pagerinimas 

Įrengtos patalpos (2) dviejuose pastatuose atitinka higienos 

normų reikalavimus.  

Neįgyvendinta 

Patalpos poilsiui II rūmų 

pastate įrengimas 

Mokytojai laisvų pamokų metu turi erdvę poilsiui ir darbui 

(darbų taisymas, saviruoša).  

Neįgyvendinta 

KITA Nuo 2017-09-01 gimnazijos bendrabutis perkeltas į kitas patalpas, kurios randasi netoli mokymui skirtų pastatų. Mokiniams patogesnis tapo ne tik 

susisiekimas, bet ir kambarių išdėstymas bei laiko sąnaudų planavimas.  

2.4. UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI STRATEGINIO PLANO 2 TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ 

Specializuoto ugdymo programų mokytojų darbo analizė, profesinis tobulėjimas 



Duomenų apie pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą bazės 

kaupimas 

Pedagogai (100 proc.) supranta tobulėjimo svarbą, nuolat 

kelia kvalifikaciją (pažymėjimų kopijos saugomos asmens 

bylose). Aptariamos pastebimų tendencijų išvados, teikiami 

siūlymai planavimui. 

2017 m. Visi pedagogai lanko kvalifikacijos kėlimo renginius (2017 m. 

kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų registracijos suvestinė, 

mokytojų asmens bylos), metodinės grupės inicijuoja ir  

organizuoja aktualius profesinio tobulėjimo renginius (seminarus, 

meistriškumo kursus ir pan.), dėl kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų susitariama metodinėje taryboje (2017 m. protokolų 

registrai MK, MET).   

Pedagogų dalijimasis įgyta 

patirtimi 

Pedagogai (15 proc.) posėdžių metu pasidalina su 

kolegomis seminarų (kursų) metu įgytomis (patobulintomis) 

žiniomis ir nauda.  

2017 m. Kartą per mėnesį iniciatyvių mokytojų klube (IMK) mokytojai 

dalinasi patirtimi, įgyta šalies ir tarptautiniuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. Nuo rugsėjo mėnesio 12 proc. mokytojų 

skleidė savo patirtį kitiems (IMK susitikimų planas). Taip pat 

mokytojai žiniomis pasidalina metodinėse grupėse (2017 m. 

protokolų registras MK).  

Tikslo įgyvendinimo 

įsivertinimas  

Gimnazijos vadovų posėdžiuose aptariama, įvertinama 

tikslo siekimo būklė, esant poreikiui, numatomos 

korekcijos.   

2017-06 

2017-11 

Periodiškai aptarta tikslo įgyvendinimo priemonių būklė. 

Neįgyvendintos dvi priemonės dėl edukacinių erdvių 

atnaujinimo, nes nepavyko gauti papildomų patalpų. Vadovų 

susitarimu buvo nuspręsta nevykdyti tyrimo dėl reklamos 

efektyvinimo, savo ruožtu įgyvendinant kitas numatytas 

priemones.     

 

   


