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MOKSLEIVIAI: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 
mokiniai laukia koncerto.

Gimnazija pradėjo 
švęsti jubiliejų
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje atidarytos dvi parodos, skirtos Šiaulių 
Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 75-mečiui.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
zivile@skrastas.lt

Virtualioje parodoje skaidrėse ir 
surinktoje medžiagoje atspindėta 
gimnazijos istorija ir kasdienybė, 
pasiekimai, koncertai, konkursai.

Meno ir muzikos skyriuje vei
kiančioje parodoje eksponuojami 
gimnazijos mokinių kūrybos dar
bai. Parodos darbus įvertino me
notyrininkas profesorius Vytenis 
Rimkus.

Parodų atidaryme koncertavo 
gimnazijos moksleiviai. Abi paro
dos ir koncertas yra įžanga į tik
rąjį jubiliejų, kurį gimnazija švęs 
rugsėjo 1-ąją.

Istoriją Sauliaus Sondeckio 
menų gimnazija pradeda skai
čiuoti nuo 1939 metų, kai Šiau
liuose atidaryta Valstybinė Šiaulių 
vidurinė muzikos mokykla. Per 
75-erius metus gimnazija pakeitė 
septynis pavadinimus.

Pasak meninio ir neformaliojo 
ugdymo skyriaus vedėjos Iridos 
Motekaitienės, gimnazijoje veikia 
bendrojo ugdymo, meninio ir ne
formaliojo ugdymo, papildomo 
mokymo skyriai.

„Ruošiame būsimus atlikėjus, 
kurie, išėję iš mūsų gimnazijos, 
gali tęsti mokslus aukštosiose mo
kyklose" -  sako I. Motekaitienė.

Šiuo metu 1-2 ir 9-12 klasėse 
mokosi per 170 mokinių. Apie 90 
mokinių mokosi papildomo moky
mo skyriuje. Gimnazijoje dirba per 
70 mokytojų.

Gimnazijoje veikia liaudies mu-

ATLIKĖJA: Groja Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazijos mokinė 
Medeinė Mickevičiūtė.

SIEKIS: Meninio ir neformaliojo 
ugdymo skyriaus vedėja Irida 
Motekaitienė tikisi, kad gimnazija 
nuo 2016 metų turės visas klases -  
nuo 1 iki 12-os.
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Gimnazijoje veikia liaudies m u 
zikos ansamblis „Jovarėlis", jį 
sudaro liaudies instrumentų or
kestras (vadovė mokytoja ekspertė 
R. Vaišnorienė) ir choras (vadovė 
mokytoja metodininkė R. Ragaus
kaitė). Akordeonistų orkestre, ku
riam vadovauja mokytoja ekspertė 
M. Markevičienė, groja 9-12 kla
sių mokiniai.

Keturiems gimnazijos atstovams 
-profesoriui S. Sondeckiui, buvu
siam ilgamečiam direktoriui J. La- 
mauskui, mokytojoms ekspertėms 
N. Prascevičienei ir M. Markevičie
nei -  yra suteiktas Šiaulių miesto 
garbės piliečio vardas.

Gimnazija išugdė garsių talen
tų: akordeonistus Martyną Levic
kį, Tadą Motiečių, Simoną Šukytę, 
dainininkę Gintarę Skėrytę, birby
nininką Egidijų Ališauską.

Šiuo metu sėkmingai konkursuo
se dalyvauja gimnazijos mokinės: 
akordeonistė Eglė Bartkevičiūtė, 
solistė Ieva Samaitytė. Konkursuo
se laurus skina ne tik individualūs 
atlikėjai, bet ir akordeonistų kvar
tetas, duetai, mergaičių vokalinis 
trio, mišrūs ansambliai.

„Šiaulių krašto“ inf.

PARODA: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių kūrybos 
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