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ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Vizija 

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

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

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

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

ugdymosi rezultatų. 

 

Misija 

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

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

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

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

2018 metų Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos (toliau – gimnazija) veiklos planas 

parengtas įgyvendinant gimnazijos 2017–2020 metų strateginiame plane numatytus tikslus bei 

vadovaujantis 2017 metais gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės ir kitų 

tikslinių grupių (asmenų) atliktų pedagogų, mokinių ir tėvų apklausų gimnazijos veiklos kokybei 

įsivertinti ir tobulinti duomenimis. 2018 metų gimnazijos veiklos planą parengė 2017 m. gruodžio 5 

d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-217 patvirtinta darbo grupė.  

 Gimnazijoje 2017–2018 mokslo metais suformuotos 1–6 klasės (6 komplektai) ir I–IV 

gimnazijos klasės (5 komplektai), viso mokosi  245 mokiniai, yra 11 klasių komplektų.  

 

Klasės Mokinių skaičius 

klasėje 

Mokinių skaičius 

(bendrojo ugdymo kartu 

muzikos ugdymu 

programa) 

Mokinių skaičius 

(bendrojo ugdymo kartu 

dailės ugdymu  

programa) 

1 26 18 8 

2 22 14 8 

3 23 14 9 

4 23 17 6 

5 24 15 9 

6 27 16 11 

I  22 16 6 

II 26 18 8 

IIIa 15 9 6 
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IIIb 14 8 6 

IV 23 13 10 

Viso 245 158 87 

 

Gimnazijos mokinių ugdomoji veikla vykdoma keturiuose pastatuose, veikia trys skyriai: 

bendrojo ugdymo skyrius (22 mokytojai), meninio ugdymo skyrius (49 pedagogai), neformaliojo 

švietimo ir pagalbos skyrius, kuriems vadovauja skyrių vedėjos Neringa Brazaitienė, Irida 

Motekaitienė, Asta Vaičiūnienė. Gimnazijoje dirbantys mokytojai – aukštos kvalifikacijos 

pedagogai: 10 mokytojų ekspertų, 34 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų, 8 

mokytojai. Mokiniams profesionalią pagalbą teikia 4 specialistai: vyresnysis socialinis pedagogas, 

psichologas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Gimnazijai vadovauja 

direktorė Irena Asauskienė, ūkinę veiklą vykdo jos pavaduotojas ūkiui Henrikas Šaulys.   

 

II SKYRIUS 

SVARBIAUSI GIMNAZIJOS PASIEKIMAI 2017 METAIS 

 

Remiantis išsamia 2017 metų veiklos plano ataskaita (priedas), galima teigti, kad gimnazijos 

2017–2020 metų strateginiame plane iškeltų tikslų – siekti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų 

ugdymo rezultatų bei ieškoti gabių menui vaikų iš Šiaulių krašto ir visos šalies, ugdyti juos 

kryptingai karjerai – įgyvendinimui numatytos priemonės buvo įvykdytos maksimaliai. Liko 

visiškai nerealizuoti tik gimnazijos lūkesčiai dėl patalpų įsigijimo patogesniam ir kokybiškesniam 

ugdymo proceso organizavimui. Tačiau galima pasidžiaugti pagerintomis sąlygomis bendrabutyje 

gyvenantiems mokiniams – dabartinės bendrabučio patalpos su patogesniu kambarių išplanavimu 

randasi netoli mokymosi patalpų P. Višinskio gatvėje, dėl mažesnio atstumo sutaupomas laikas, 

saugesnė aplinka, optimaliau išnaudojami gimnazijos kabinetai, skirti savarankiškam grojimui. 

Tikėtina, kad ir metų pabaigoje įsigyta transporto priemonė (20 keleivinių vietų mikroautobusas) 

bus geras įrankis, padedantis produktyviau organizuoti mokinių koncertinę, nepamokinę ir pan. 

veiklas.           

 Siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų ugdymosi rezultatų buvo parengti nauji 

dokumentai: „Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas“, „Pamokų lankomumo apskaitos, 

stebėsenos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka“, „Mokinio individualios pažangos 

įsivertinimo tvarkos aprašas“. Mokytojai yra besimokanti bendruomenė, didelį dėmesį skirianti 

asmeniniam profesiniam tobulėjimui. Gimnazijos mokytojų komanda vyko semtis iš kolegų 

patirties kaip geriau panaudoti planšetes ugdymo procese, vyko 6 mokymai „Interaktyvių pateikčių 

panaudojimas“. Įgyta patirtis pritaikoma pamokose. Gimnazijoje susibūrė iniciatyvių mokytojų 

klubas, kuriame kartą per mėnesį organizuojami praktinio mokymosi susitikimai. Gerosios patirties 

sklaida vykdoma stebint kolegų pamokas. Beveik 70 proc. mokytojų patobulino lyderystės ir 

reflektavimo įgūdžius dalyvaudami mokymuose „Geros mokyklos koncepcijos aspektai 

gimnazijoje“. Beveik 90 proc. gimnazijos mokytojų tobulino kompetencijas seminare „Mokinių 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas taikant motyvacines priemones pamokoje ir tinkamus 

konfliktų sprendimo būdus“.  

100 proc. mokinių yra pažangūs, nes laiku taikomas pagalbos mokiniui modelis.     

Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimui patvirtinti dokumentai: „Smurto prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“, „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir 

veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas“, „Socialinės – 

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas“. Įgyvendintos „Socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymo priemonių“ bei „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių“ planuose 

numatytos veiklos. Pradinių klasių mokytojos tobulino kvalifikaciją, gimnazijoje pasirengta 

socialinius emocinius įgūdžius lavinančios bei smurto prevencijos programos „Antras žingsnis“ 

vykdymui. Klasių vadovai pradėjo taikyti MEGA klasių valandėlių modelį, kurio dėka kryptingai 

siekiama mokinio asmenybės ūgties. 
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Aktyviai siekta ieškoti gabių menui vaikų iš Šiaulių krašto ir visos šalies, ugdyti kryptingai 

karjerai: kitose įstaigose surengti 73 koncertai ir 7 kūrybinių darbų parodos; 16 gimnazijos veiklą 

reprezentuojančių renginių; su parengtomis mokinių koncertinėmis programomis aplankytos 8 

priešmokyklinio ugdymo įstaigos, surengtas renginys darželinukams; gimnazijoje organizuota 11 

renginių. Gimnazijos mokiniai dalyvavo 10 meistriškumo kursų, ugdymo karjerai skirtuose 

renginiuose. 

2017 metais iš kitų savivaldybių į gimnaziją atvyko mokytis 47 proc. mokinių. 56 proc. 

abiturientų pasirinko meno krypties studijas. 

Mokinių apklausų rezultatai atskleidė, kad geriausiai mokiniai vertina emocinę aplinką. 

Mokiniai didžiuojasi, kad mokosi šioje gimnazijoje, santykiai su mokytojais yra geri, mokymasis 

yra vertybė. Tačiau mažiau nei pusė tyrime dalyvavusių mokinių sutinka, kad „pamokose mokytojai 

duoda skirtingas užduotis gerai besimokantiems ir silpniems mokiniams“. Tai patvirtina NMVA 

organizuotos apklausos žemiausiais balais vertinamų rodiklių „Mano vaikas per pamoką gali 

pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus“ (1 lentelė) ir „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis“ (2 lentelė) tobulinimo aktualumą. 

 

1 lentelė. Tėvų apklausa 

 
Aukščiausiais balais įvertinti rodikliai Žemiausiais balais įvertinti rodikliai 

Į mokyklą mano vaikas eina noriai 3,6 Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti 

užduotis pagal savo gebėjimus 
2,9 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesijuokė, nesišaipė 
3,6 Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 
3,2 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais 
3,5 Mokykloje mano vaikas sužino apie 

tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes 

3,2 

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla vaikams yra įdomi ir prasminga 
3,5 Į mano vaiko klaidas per pamokas yra 

žiūrima kaip į mokymosi galimybę 
3,3 

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, 

padėti vienas kitam 
3,5 Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti 

savo mokymąsi 
3,3 

 

2 lentelė. Mokinių apklausa 

 
Aukščiausiais balais įvertinti rodikliai Žemiausiais balais įvertinti rodikliai 

Man yra svarbu mokytis 3,4 Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis 
2,4 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių 

nesijuokiau, nesišaipiau 
3,4 Su mokytoju planuojame mano mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams pasiekti 
2,7 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti 

vieni kitiems 
3,3 Mokykloje su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės 
2,9 

Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių 

nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai 
3,2 Aš noriai einu į mokyklą 2,9 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir 

pomėgius 
3,1 Mokykloje aš sužinau pakankamai 

informacijos apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes 

3,0 

 

Išvada apie pasiektus tikslus 2017    
                                                       

2017 metais buvo parengti dokumentai, reglamentuojantys procesų valdymą, todėl tapo 

daugiau aiškumo. Bendruomenė besimokanti ir siekianti tobulėti. Mokiniai gimnazija yra 

patenkinti: noriai mokosi, nesišaipo vieni iš kitų, geriausiai vertina emocinę aplinką. Siekiant 

mokinio pažangos tobulintini akademinės aplinkos rodikliai (savivaldaus mokymosi kriterijai: 

mokymosi strategijų pasirinkimas, mokymosi tikslų siekimas, mokymosi sėkmių analizavimas). 

Mokinių tėvai bendradarbiavo su gimnazija ir įsitraukė į gimnazijoje organizuojamas bendras                                                                                                                                                              

veiklas (mokinių-tėvų-mokytojų forumai, stovykla „Naktis mokykloje“, Advento dirbtuvės tėvams, 
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Advento renginiai Pastoraciniame centre, Užgavėnės prie Žaliūkių malūno, Kalėdinių dekoracijų 

dirbtuvės).  

 

III SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Gimnazijos 2018 metų veiklos plano priemonės parinktos nuosekliai įgyvendinant gimnazijos 

2017–2020 metų strateginiame plane iškeltus tikslus:  

1 tikslas. Siekti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų ugdymo rezultatų. 

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

karjerai.  

 
Pastabos. Plane vartojami raidiniai pavadinimų sutrumpinimai: VKĮKG – Veiklos kokybės įsivertinimo 

koordinavimo grupė, BUSV – Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas, MUSV – Meninio ugdymo skyriaus vedėjas, NŠPSV – 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas. Visų skyrių vedėjų apimtis nurodoma vartojant terminą – Skyrių 

vedėjai. 

 
Įgyvendinimo priemonės Uždavinio produktas, kriterijai Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1 TIKSLAS 

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

Mokinių pasiekimų 

individualaus lygio 

nustatymas 

 

Organizuojami bendrojo ugdymo dalykų 

diagnostiniai darbai, bandomieji egzaminai. 

Dalyvaujama nacionaliniame standartizuotų 

testų, patikrinimų vykdyme. Pagal gautus 

rezultatus strateguojamas tolesnis ugdymas. 

Pagal grafiką 

 

Dalykų mokytojai 

BUSV 

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. 

Pagal grafiką 

 

Dalykų mokytojai 

MUSV 

MIP (mokinio 

individualios pažangos) 

įsivertinimo duomenų 

panaudojimas 

Klasių vadovai (100 proc.) nuolat stebi MIP 

įsivertinimo pokyčius, analizuoja rezultatus, 

aptaria su visa klase ir individualiai. Naudoja 

MIP įsivertinimo duomenis veiklos kokybės 

gerinimui. 

Kartą per 

mėnesį 

Klasių vadovai 

Gimnazijos vadovų 

pasitarimai „MIP rezultatų 

panaudojimas savivaldaus 

mokymosi planavimui“ 

Aptarti bent 3 būdai, kaip mokinys galėtų 

planuoti savo mokymąsi. 

2018-03 

2018-11 

Direktorius 

Skyrių vedėjai 

Kiekvieno mokinio 

ugdymosi situacijos 

aptarimas 

Pedagogai (100 proc.) dalyvauja kiekvieno 

mokinio individualios pažangos aptarime.  

10 proc. gerėja mokinių individuali pažanga. 100 

proc. mokymosi nesėkmių atvejų mokiniui 

teikiama pagalba. 

2 kartus per 

mokslo metus  

NŠPSV 

Atvirų durų dienos 

mokinių tėvams 

Aptariama kiekvieno mokinio individuali 

pažanga ir lūkesčiai su tėvais (mokytojas-

mokinys-tėvai). Dalyvauja 50 proc. tėvų. 

2018-04 

2018-11 

Skyrių vedėjai 

Dalykų mokytojai 

Lankomumo situacijos 

stebėsena 

Vidutiniškai per mokslo metus 1 mokinys 

praleidžia ne daugiau kaip 85 pamokas, iš jų be 

pateisinamos priežasties ne daugiau kaip 20 

pamokų. 

2018-06 

2018-12 

Socialinis 

pedagogas 

Klasių valandėlių modelio 

MEGA diegimas  

Gimnazijoje diegiamo klasių valandėlių modelio 

tobulinime dalyvauja ir pasiūlymus teikia klasių 

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

(30 proc.).  Patvirtinamas klasių valandėlių 

modelis MEGA. 

2018-06 

 

NŠPSV 

Darbo grupė 

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

1.2.1. Ištirti mokymo diferencijavimo situaciją gimnazijoje, nustatyti mokinių poreikius 
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5, 6, I–IV gimnazijos 

klasių mokinių apklausa 

dėl ugdymo 

diferencijavimo ir 

individualizavimo   

Išsiaiškinama reali ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo situacija gimnazijoje, 

numatomos priemonės problemoms pašalinti. 

2018-03 BUSV 

MUSV 

Darbo grupė 

Tinkamas ugdomosios 

veiklos formų pritaikymas 

pamokose 

Mokiniai (50 proc.) pritaria, kad sudaromos 

sąlygos pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

2 kartus per 

metus 

NŠPSV 

II gimnazijos klasės 

mokinių karjeros 

planavimo ištyrimas  

Ištirti II gimnazijos klasės mokinių poreikiai dėl 

individualaus ugdymo plano (IUP) sudarymo, 

reikalingų IUP formos korekcijų.   

2018-02 /  

2018-03  

Metodinė taryba 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

poreikio apklausa 

Gimnazijos siūlomos neformaliojo vaikų 

švietimo programos atliepia mokinių lūkesčius. 

2018-05 NŠPSV  

1.2.2. Efektyvinti mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą  

Informacinių technologijų 

panaudojimas muzikos ir 

dailės pamokose 

Dailės ir architektūros istorijos, projektavimo, 

fotografijos, muzikos pažinimo, muzikos 

istorijos dalykų pamokų, kuriose mokiniai 

aktyviai mokosi IT priemonių pagalba, dalis nuo 

visų pamokų 10 proc. 

2018 m. MUSV 

Dalykų mokytojai 

Aktyviųjų mokymo(si) 

metodų taikymas 

Savaitės (2) eigoje bendrojo ugdymo mokytojai 

(100 proc.) pamokose taiko mokymo metodus, 

skatinančius aktyvų mokymąsi, 

bendradarbiavimą, atsakomybę. 

Per mokslo 

metus 

Pradinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokytojai  

BUSV 

STEAM veiklų plėtojimas Plėtojamas mokinių patyriminis ugdymas. 

Pravestos pamokos (10) Šiaulių universitete,  

botanikos sode ir kt. aplinkose.  

Per mokslo 

metus 

BU metodinė grupė 

BUSV 

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

pamokas už gimnazijos ribų (miesto erdvės, 

muziejai, įstaigos, dailės galerijos, koncertų 

salės, išvykos į gamtą ir pan.).  

Per mokslo 

metus 

Grupinių dalykų 

mokytojai 

Vasaros plenerai  Vasaros plenere Telšiuose dalyvauja I–III 

gimnazijos klasių mokinių (85 proc.). Šiauliuose 

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

2018-06-11/13 Dailės metodinė 

grupė 

Mokymo turinio 

integravimas 

Per metus bendrojo ugdymo mokytojai (100 

proc.) praveda po 2 integruotas pamokas (kai 

pamokoje dirba 2 mokytojai). Mažinamas 

mokymosi krūvis, skatinamas mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Per mokslo 

metus 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Gimtosios kalbos savaitė Ugdomos mokinių kalbinės kompetencijos. Į 

veiklas įsitraukia visų klasių mokiniai (70 proc.). 

2018-02-26 / 

2018-03-02 

BUSV  

Lietuvių kalbos ir 

pradinių klasių 

mokytojai  

Solfedžio konkursas Konkurse dalyvauja 5–7 klasių muzikos 

programos mokiniai (80 proc.). Skatinamas 

domėjimasis dalyku, noras pasitikrinti žinias.  

2018-11 Muzikinio teorinio 

paruošimo 

metodinė grupė 

Dalykinių konkursų, 

olimpiadų organizavimas 

gimnazijoje 

Identifikuoti gabiausi mokiniai ir teikiama 

kryptinga pedagoginė pagalba. 

Per mokslo 

metus  

BUSV  

Dalykų mokytojai  

 

eTwinning projekto 

„Followers of painters“ 

vykdymas 

Projekte dalyvauja 5, 6 klasių dailės programos 

mokiniai (100 proc.). Plėtojamos kūrybingumo ir 

komunikavimo kompetencijos.  

2018 m. Projekto vadovas 

Kaupiamojo vertinimo 

tobulinimas 

Bendrojo ugdymo mokytojai (100 proc.) pateikia 

savo kaupiamojo vertinimo sistemas, aiškius 

kriterijus. 

2018-06 BUSV 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Mokinių (įsi)vertinimo 

įrankių menų dalykų 

pamokose kūrimas 

Sukurti instrumentai (2), padedantys mokiniams 

kaupti ir dokumentuoti, įsivertinti, sekti savo 

ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

2018-12 

 

Darbo grupė 

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

Gimnazijos bendruomenės 

narių (mokytojų, mokinių, 

tėvų) iniciatyvų skatinimas 

Surengta forumų (2), mokinių savivaldos 

organizuotų renginių (4), mokinių ir tėvų 

iniciatyva priimta sprendimų (5), paramą gavusių 

Per mokslo 

metus 

Direktorius 

Skyrių vedėjai 
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projektų (6). 

Mokymai 7–11 metų vaikų 

tėvams „Sėkminga tėvystė“ 

Tėvų (12) grupė, dalyvausianti mokymuose, 

tikėtinai pagerins vaikų raidą ir elgesį,  sukurs 

geresnį ryšį su vaikais, geriau supras jausmus ir 

juos valdys, turės pozityvių disciplinos pokyčių.  

2018-01 /  

2018-02 

NŠPSV  

Šiaulių PPT 

specialistai 

 

Dalyvavimas 

respublikinėje dainų 

šventėje „Vardan tos...“ 

Gimnazijos meno kolektyvai (3) sėkmingai 

dalyvauja pasiruošimo procese, apžiūrose ir 

dainų šventės renginiuose. 

2018-01-02 / 

2018-07-06 

Kolektyvų vadovai 

Projektas „Muzika Šiaurės 

Lietuvos dvaruose“ 

Surengtas baigiamasis projekto koncertas Šiaulių 

Ch. Frenkelio viloje.  

2018-05 Projekto vadovas 

1–4 klasių mokinių 

koncertai-renginiai 

Koncertuose-renginiuose mokiniai (80 proc.) 

demonstruoja savo meninius pasiekimus, po 

renginių juos aptaria, bendrauja.     

2018-04 / 

2018-05 

Klasių ir dalykų 

mokytojai 

1 ir 2–4 klasių chorų 

koncertas  

Kolektyvai pristato parengtas programas, kurių 

atlikimas teikia mokinių tėvams emocinį 

pasitenkinimą.  

2018-05- Chorų vadovas 

Renginiai, skirti Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti  

Įvykdytos priemonės (100 proc.):   

- Tarpmokyklinis konkursas „Šimtmečio protų 

kovos“; 

- 1–4 klasių mokinių edukacinės veiklos Šiaulių 

Aušros muziejuje; 

- 1–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas; 

- 1–4 klasių mokinių trispalvių vėliavėlių akcija; 

- Mokinių literatūrinių kompozicijų konkursas. 

2018-01 / 

2018-02 

BUSV 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

- Gimnazijos erdvių dekoravimas tautine 

simbolika; 

- Lietuvių muzikos koncertas; 

- Kaligrafinis muzikinis performansas „Dingę 

prūsai“; 

- Lietuviškos dainos konkursas. 

2018-01 / 

2018-04 

MUSV 

Darbo grupės 

 

 - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė. 2018-02-15 NŠPSV 

Darbo grupės 

- Tarptautinis jaunųjų atlikėjų koncertas, skirtas 

Baltijos šalių šimtmečiui. 

2018-06-01 

Renginiai, skirti prof. 

Sauliaus Sondeckio 90-

osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Įvykdytos priemonės (100 proc.): 

- Teminės klasių valandėlės; 

- Koncertas. 

2018-10 NŠPSV 

Darbo grupė 

Programos Erasmus+ KA2 

projekto „Spalvotos 

dainos“ vykdymas 

Mokiniai ir mokytojai vykdo projekto veiklas: 

sukurti kūrybiniai darbai, dalyvauta išvykoje į 

Ispaniją, partnerių susitikimas gimnazijoje, 

ataskaitų parengimas.   

2018-01 /  

2018-08 

Projekto vadovas  

1.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką 

Mokinių socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymo priemonių plano 

įgyvendinimas 

Įgyvendintos suplanuotos priemonės (100 proc.), 

skirtos visų klasių mokinių socialiniam 

emociniam ugdymui. Mokiniai įgyja naujų žinių, 

patobulina jau turimas kompetencijas šiose 

srityse: emocijų suvokimas ir valdymas, 

pozityvių tikslų išsikėlimas ir pasiekimas, kitų 

globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su 

kitais kūrimas ir palaikymas, tinkamas 

tarpasmeninių santykių situacijų valdymas, 

atsakingas sprendimų priėmimas. 

Kartą per 

mėnesį 

NŠPS  

Klasių vadovai 

Prevencinės programos 

„Antras žingsnis“ 

įgyvendinimas 

Programoje dalyvauja pradinių klasių mokiniai 

(100 proc.). Mažėja pastebimų netinkamo 

elgesio, bendraamžių atstūmimo, 

impulsyvumo apraiškų. 

Pagal grafiką Pradinių klasių 

mokytojai 

Prevencinės programos 

„Gyvai“ įgyvendinimas 

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

dalyvauja prevenciniuose mokymuose (14 

pamokų), kuriuose formuojami sveiko gyvenimo 

be tabako, alkoholio ir narkotikų įgūdžiai. 

Pagal grafiką NŠPS specialistai 
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Mokinių lytiškumo 

mokymai „Pažink save“ 

5 klasės mokiniai (90 proc.) dalyvauja apklausoje 

ir mokymuose lytiškumo tema. Pagerėja mokinių 

samprata apie lytiškumą, savęs ir aplinkinių 

pažinimas. 

2018-02 

 

 

 

NŠPS specialistai  

Projektas „Sveikatiada“  Įvykdytos priemonės (4) praplečia pradinių 

klasių mokinių sveikos gyvensenos sampratą, 

padeda ugdytis gerus įpročius sporto ir mitybos 

srityse.     

Pagal planą Pradinių klasių 

mokytojai 

Projektas „Būk saugus – 

būk atsargus“ 

Projekto veiklose dalyvauja visų klasių mokiniai 

(ne mažiau 30 proc.). Projekto metu mokiniai 

patobulina sveikos gyvensenos, pirmosios 

pagalbos, savisaugos įgūdžius. 

2018-05 

2018-10 

 

NŠPS 

specialistai  

Projektas „Naktis 

mokykloje“  

Skatinamas mokinių pamokų lankomumo 

gerinimas. Sumažėja projekte dalyvaujančių 

mokinių praleistų pamokų skaičius (20 proc.). 

Puoselėjamas bendruomeniškumo jausmas.  

2018-03-30 Mokinių taryba 

Mokinių aplinkos 

vertinimo tyrimas 

Gerėja akademinės, socialinės ir emocinės 

aplinkų rodiklių (ne mažiau 30 proc.) vertinimas. 

Gauti duomenys panaudojami probleminių sričių 

atpažinimui ir tobulinimui. 

Kartą per 

pusmetį 

NŠPSV 

Gimnazijos aplinkos 

triukšmo įvertinimas 

Ugdoma mokinių elgesio pertraukų metu kultūra. 

Triukšmingumas pertraukų metu mažėja bent 5 

proc. 

2018-05 NŠPS specialistai  
 

Patyčių situacijos 

vertinimas ir stebėsena 

Gimnazijos mokiniai (85 proc.) teigia, kad 

gimnazijoje nėra patyčių. Pastebėjus nepalankius 

patyčių situacijos pokyčius, taikoma savalaikė 

prevencija. 

2018-05 NŠPS specialistai  

Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

priemonė „Problemų 

supirktuvė“ 

Įgyvendinant priemonę gimnazijos 

bendruomenės nariai ugdosi socialines emocines 

kompetencijas bei padeda optimizuoti problemų 

sprendimą. 

Kiekvieno 

mėnesio 

pirmąjį 

antradienį 

NŠPS specialistai 

Būsimųjų pirmokų 

stovykla 

Būsimieji pirmokai (90 proc.) dalyvauja 

stovyklos veiklose, susidraugauja, susipažįsta su 

mokytoju ir gimnazija. Lengvėja adaptacijos 

procesas. 

2018-06 Pradinių klasių 

mokytojas 

1.5. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi 

Teorinis-praktinis 

mokymas mokytojams 

„Ugdymo 

daugiamatiškumo raiška 

kuriant šiuolaikinės 

pamokos kokybę“ 

Mokymuose dalyvauja ne mažiau 80 proc. 

mokytojų. Diskutuojant išskirti esminiai geros 

pamokos požymiai. 

2018-02-22 VKĮKG vadovas 

 

 

 

Programos Erasmus+ KA1 

projektas „Inovatyvi 

europietiška patirtis 

mokymo(si) kokybei 

gerinti“ 

Įvykdyti mobilumai (3), kuriuose dalyvavę 

mokytojai dalinasi patirtimi su kolegomis, įgytą 

patirtį panaudoja darbe. 

2018 m. Projekto vadovas 

Mokytojų 

komandos 

Iniciatyvių mokytojų klubo 

(IMK) veikla 

Plėtojamos besimokančios bendruomenės 

iniciatyvos. Mokytojai (10 proc.) kolegoms 

organizuoja asmeninio profesinio tobulėjimo 

mokymus. IMK veikloje dalyvauja apie 30 

mokytojų. 

Mėnesio 

pirmąjį 

trečiadienį 

IMK koordinatoriai 

Praktiniai mokymai 

„Planšečių praktinis 

panaudojimas ugdyme“ 

Mokytojų, tikslingai naudojančių IT pamokoje, 

skaičius didėja 25 proc.  

Per mokslo 

metus 

BUSV 

IT mokytojas 

 

Mokytojų patirties sklaida 

„Kolega kolegai“ 

Bendrojo ugdymo mokytojai dalyvauja kolegų 

vedamose pamokose (ne mažiau 3). Skatinamas 

bendradarbiavimas, pasidalinimas gerąja 

patirtimi.  

Per mokslo 

metus 

BUSV 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Seminarų organizavimas Seminarų (5) metu pedagogai veda atviras 

pamokas, skaito pranešimus, semiasi patirties iš 

kitų.  

2018 m. MUS metodinės 

grupės 
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1.6. UŽDAVINYS. Gerinti edukacinę aplinką gimnazijoje 

Mokomųjų kompiuterinių 

programų įsigijimas 

meninio ugdymo 

pamokoms  

Naudojimasis įsigytomis programomis (2) 

padidina galimybes taikyti aktyvų mokymąsi 

pamokoje, padeda siekti kokybiškesnio 

ugdymo(si) proceso.   

2018-12 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Pakojų pagaminimas  Kabinetai aprūpinti pakojais (5), kuriais prie 

pianino (fortepijono) naudojasi pradinių klasių 

mokiniai. 

2018-09 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui  

Garso izoliavimas 

pučiamųjų instrumentų 

kabinete 

Pagerintos sąlygos darbui su pučiamaisiais 

instrumentais skirtame kabinete (1). 

2018-04 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui  

Bevielio interneto įrangos 

kokybės pagerinimas 

Tiekiamos kokybiškos interneto paslaugos 

gimnazijos pastatuose (P. Višinskio g. 23, 34) 

užtikrina saugią emocinę ir fizinę aplinką 

pamokoje, kai naudojamos IT priemonės. Darbas 

vykdomas sklandžiai, be trukdžių. 

2018-05 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

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

Bendrojo ir meninio 

ugdymo pamokų 

stebėjimas 

Stebimos suplanuotos pamokos (100 proc.) pagal 

susitartus vertinimo kriterijus.  

2018-03 /  

2018-04 

VKĮKG 

Bendrojo ugdymo pamokų 

stebėjimas 

Stebėtos kiekvieno mokytojo pamokos 

(vidutiniškai po 2). Mokytojams teikiamas 

grįžtamasis ryšys.  

Per mokslo 

metus 

BUSV 

Mokinių koncertų, parodų 

ekspozicijų lankymas 

Stebėta ir aplankyta 90 proc. gimnazijoje 

organizuojamų MUS renginių. Renginių kokybė 

aptarta su organizatoriais. 

2018 m. MUSV 

Meninių dalykų 

apibendrinamųjų 

atsiskaitymų stebėjimas 

Meninių dalykų metodinių grupių mokytojai (98 

proc.) aptaria ir apibendrina kiekvieno mokinio 

individualią pažangą po tarpinių ir baigiamųjų 

atsiskaitymų.  

Pagal grafiką MUSV  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

I gimnazijos klasės 

muzikologijos dalykų 

pamokų stebėjimas 

Aplankytose muzikologijos dalykų pamokose (8) 

stebimas pogrupių sudarymo pagal mokinių 

gebėjimus atitikimas, mokinių adaptacija. Esant 

poreikiui, koreguojami pogrupių sąrašai. 

2018-09 / 

2018-10 

MUSV 

1 klasės mokinių solfedžio 

pamokų stebėjimas 

Periodiškai aplankant pamokas (8) stebimas ir 

analizuojamas vaikų, kuriems teikiama 

individuali pagalba, mokymosi sėkmingumas.  

2018-02 

2018-04 

2018-10 

2018-12 

MUSV 

Pedagogų veiklos 

įsivertinimas   

Pedagogai (100 proc.) pasibaigus pusmečiui 

įsivertina savo veiklos rezultatus, tai aptaria 

metodinėse grupėse, numato tobulintinas sritis. 

2018-01 

2018-06 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Skyrių vedėjai 

Mokinių aplinkos tyrimo 

duomenys 

Apibendrinti rezultatai (lyginamosios analizės) 

pristatomi gimnazijos bendruomenei, 

įvardinamos tobulintinos sritys. 

2018-02 

2018-06 

NŠPSV 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos 

pristatymas bendruomenei  

Apibendrinti rezultatai (lyginamosios analizės) 

pristatomi gimnazijos bendruomenei, 

įvardinamos tobulintinos sritys. 

2018-05 VKĮKG vadovas 

 

2 TIKSLAS 

IEŠKOTI GABIŲ MENUI VAIKŲ IŠ ŠIAULIŲ KRAŠTO IR VISOS ŠALIES,  

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

Atvirų durų dienų 

gimnazijoje organizavimas  

85 proc. renginiuose dalyvavusių mokinių 

(vaikų) dalyvauja stojamuosiuose egzaminuose.  

2018-01-30 

2018-04-06 

2018-10-25 

Darbo grupės 

Bukleto apie gimnaziją 

paruošimas 

Parengta informatyvi daloma medžiaga apie 

gimnaziją. 

2018-09 Darbo grupė 

Informacijos apie 

mokymosi gimnazijoje ir 

priėmimo sąlygas 

pateikimas 

Gimnazijos tinklalapyje atnaujinta informacija, 

afišos ir kt. medžiaga savalaikiai pasiekia 

tikslines grupes.  

2018 m.  Metodinė taryba 

Projektas „Sugrįžimai“ 

darželinukams 

Suorganizuoti pradinių klasių mokinių koncertai-

pristatymai (10) jų buvusiuose darželiuose. 

2018 m. Projekto vadovas 

MUS mokytojai 
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Pristatomi muzikos instrumentai, pasidalinama 

mokymosi patirtimi.   

Tarpmokyklinis renginys, 

skirtas Europos dienai 

Dalyvauja Šiaulių regiono mokyklų 8, 9 klasių 

mokiniai, sprendžia pateiktas užduotas, 

susipažįsta su gimnazija. 

2018-05 BUSV 

Dalykų mokytojai 

Edukacinis projektas 

„Tautos skambesiai“  

Šiaulių miesto ir regiono ugdymo įstaigose 

surengtuose renginiuose (5) pristatyta gimnazija. 

2018 m. Darbo  grupė 

Gimnazijos pristatymas 

kitose mokymo įstaigose 

Mokinių grupės vykdo gimnazijos veiklų sklaidą 

kitose įstaigose, skelbia apie gabiems menui 

mokiniams tinkamas ugdymosi sąlygas. 

2018 m. Darbo grupės 

2.2. UŽDAVINYS. Organizuoti ir vykdyti renginius mokinių ugdymui karjerai 

Dalyvavimas parodoje 

„Studijos 2018“ 

III ir IV gimnazijos klasių mokiniai (5 proc.) 

dalyvauja tarptautinėje mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“ 

(Vilnius), įgyja žinių apie studijas. 

2018-02-09 Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Bendradarbiavimas su 

meno krypties studijas 

teikiančiomis aukštosiomis 

mokyklomis 

Gimnazistams (50 proc.) išsamiai pristatomos 

meno krypties studijas teikiančios aukštosios 

mokyklos (4), jų vykdomos programos, 

finansavimo galimybės. 

2018 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Bendradarbiavimas su 

buvusiais mokiniais, 

studijuojančiais 

aukštosiose meno krypties 

mokyklose 

Surengti gimnazijoje koncertai-susitikimai (2). 

Mokiniams pristatomos konkrečios studijų 

programos. Susitikimų klasėse metu ugdomos 

bendravimo kompetencijos. 

2018-02 

2018-04 

Darbo grupė 

Abiturientų koncertas ir 

parodos pristatymas 

IV gimnazijos klasės mokiniai (75 proc.) 

demonstruoja tėvams meninius pasiekimus. 

2018-02-28 Klasės vadovas 

Diena tėvų darbovietėse Tėvai priima mokinius savo darbovietėse, 

pristato savo profesijas darbo aplinkoje. 

Mokiniai susipažįsta su profesijomis. 

2018-02 

2018-05 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Mokinių dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose  

Ne mažiau kaip 90 proc. gimnazijos mokinių 

viešai pristato savo gebėjimus, kūrybą, 

demonstruoja kompetencijas. 

2018 m. Dalykų mokytojai 

2.3. UŽDAVINYS. Didinti pedagogų indėlį pritraukiant gabius menui mokinius 

Šiaulių regiono ugdymo 

įstaigų mokiniams skirtų 

konkursų organizavimas 

XXVI Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkurso zoninis turas. 

2018-02-13 Darbo  grupės 

Šiaulių regiono meno ir muzikos mokyklų 

solfedžio konkursas. 

2018-03-09 

Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo 

konkursas „Tau, mama“. 

2018-04-25 

Šiaulių miesto mokyklų mokinių vokiškos dainos 

konkursas. 

2018-03-27 

 

Respublikinių renginių 

organizavimas 

XXXVII Lietuvos EPTA konferencija-seminaras 

praktikumas. 

2018-03-01/02 Darbo grupės 

VII Šiaulių fortepijoninių duetų festivalis 2018. 2018-03-14/17 

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas. 2018-04-14 

Tarptautinių renginių 

organizavimas 

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Tau, 

mama“. 

2018-04 / 

2018-05 

Darbo  grupės 

VI tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos 

festivalis „Tūto 2018“. 

2018-04-16/30 

XII tarptautinis akordeono muzikos festivalis-

konkursas „Linksmasis akordeonas“. 

2018-04 /  

2018-10 

Leidinio, skirto gimnazijos 

80-mečiui, rengimas 

Pradėti paruošiamieji medžiagos rinkimo ir 

klasifikavimo darbai. Susitarta dėl turinio, 

apimties, formos, publikavimo. 

2018 m. Direktorius 

Darbo grupė 

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

Mokinių dalyvavimo šalies 

ir tarptautiniuose 

konkursuose apskaita 

Aukščiausių apdovanojimų skaičius nuo visų 

gautų apdovanojimų padidėja 1 proc., lyginant su 

praėjusiais metais.   

2018 m. Metodinė taryba 

Perspektyvinės atestacijos 

programos vykdymas 

Mokytojams (2) suteiktos aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos.  

2018-05 Atestacijos 

komisija 
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Kuratorius 

Mokytojų darbo rezultatų 

aptarimas 

Mokytojų pusmečio (2) darbo rezultatai 

aptariami metodinėse grupėse, analizuojami 

skyriuose, apibendrinami vadovų pasitarimuose. 

Duomenys panaudojami planuojant veiklas. 

2018-01  

2018-06 

Direktorius  

Skyrių vedėjai 

Abiturientų karjeros 

pasirinkimų analizė 

Pagal surinktus duomenis meno krypties studijas 

pasirinkusių abiturientų skaičius padidėja 2 

procentais, lyginant su praėjusiais metais.  

2018-08 Klasių vadovai 

Gimnazijoje besimokančių 

mokinių gyvenamosios 

vietos suvestinė 

Mokinių, atvykusių mokytis iš kitų savivaldybių, 

skaičius padidėja 2 proc.    

2018-08 Sekretorius 

 


