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Šiaulių Gegužių progimnazija 
– Taikos (Kultūros) vardo mokykla,  
    tikinti kiekvieno vaiko sėkme; 
 

– Mokykla, kurianti ryšį „Vaikas. Šeima. Mokykla“; 
 

– Mokykla skaičiuojanti 50-uosius įkūrimo metus; 
 

– Mokykla, 20 metų švenčianti mokyklos  
    vardadienį  (gegužės 13 d.); 
 

– Mokykla, 10 metų kviečianti  stabtelėti  
    prie Sėkmės akmens. 



Įgyvendinamos programos (I) 
• Nuo 1974 m. – kryptingo meninio dailės ugdymo 

programa (KMDU); 

• Nuo 2008 m. – NVŠ programa „Meno sodas“; 

• Nuo 2013 m. – formalųjį švietimą papildančio dailės 
ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa 
(Dailės skyrius); 

 



Įgyvendinamos programos (II) 

• „Laikas kartu“ (1-4 kl.); 

• „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl.); 

• „Obuolio draugai“ (1-4 kl.); 

• DofE (7-8 kl.) 



Konferencijos, projektai  
• Kasmet sausio mėn. organizuojama visuminio 

ugdymo konferencija (meistriškumo pamokos, idėjų 
laboratorijos); 

• Organizuojamos 3 konferencijos mokiniams. 

• Vykdomi tarptautiniai (Erasmus+, Clilig, eTwining) šalies 
(sveikatiada, finansinis raštingumas), miesto (miesto riboženklių 

atnaujinimas, pasidalijimas), mokyklos projektai 



Ugdymo organizavimas 

• Kasmet vedama apie 60 atvirų pamokų 
(kontaktiniu, nuotoliniu būdu). 

• Sukurta konsultavimo sistema (nuotoliniu būdu). 

• Vykdomos dalykų modulių programos (lietuvių k. 
ir skaitymas; matematika, ekonomika bei 
gamtamokslinis ugdymas; užsienio k. (anglų, 
vokiečių) integracija). 



Erdvių panaudojimas ugdymo procese 

• Įkurtos dailės galerijos, rengiamos parodos; 

• Atidarytos 6 alėjos (Sveikuolių, Meno sodo, 
Šviesos, Kūrybos, Vydūno, M.K.Čiurlionio); 

• Įrengtos poilsio vietos vidiniame kiemelyje; 

• Atnaujintas stadionas. 

 



Skatinimas 
• „Metų spindulys“ (nominacijos, Alumni premijos); 

• Veiklos ambasadoriai (nominacijos); 

• Metų mokytojų nominacijos (renka mokytojai, 
mokiniai, mokinių tėvai); 

• Mokyklos vardo premija (8 kl. mok.); 

• Ekskursijos. 

 



Bendruomenės renginiai 

• „Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ – mokytojai; 

• „Kalėdinė šventė“ – mokiniai; 

• „Tėvai vaikams“ – mokinių tėvai; 

• Tarptautinės kultūros, vaikų gynimo dienos; 

• „Kolegos kolegoms“; 

• „Kompetencijų mainų diena“; 

• Vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai“; 

• „Paroda ant ratų“ 

• Alumni susitikimai, sėkmės istorijos. 



Mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis: 

• Noriai eina į mokyklą, pasitiki mokytojais ir jų 
mokymu apie 88 proc. mokinių; 

• Noriai dalyvauja mokyklos organizuojamose 
veiklose apie 70 proc. mokinių; 

• Mokyklos teikiamomis paslaugomis, ugdymo 
kokybe, modulių ir vykdoma konsultavimo 
sistema yra patenkinti apie 90 proc. mokinių, jų 
tėvų. 

 

Įsivertinimas 


