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2019 METU VETKLOS ATASKATTA

Ro*o Nr. AXoo-/6r l9,o $ .4 .uo -lh'lq)
(data)

Vilnius

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

1. TIKSLAS - Nuolat siekti muzikinio ugdymo kokyb6s ,, I

Mokykla 2019 m. dideli demesi skyre mokyklos veiklos 4O-mediui, o*"]:j:]:1":11:,t:I
choro ,,{Zuoliukas" 60-mediui. 2018-2022 mefi4 Strateginio plano paqin{u metiniame verklos

plane buvo sieki arna uLtiY,nnti muzikinio ugdymo kokybg. Mokykla siekdama, kad kiekvienas

besimokantysis pasiektq geresniq ugdymo(sb rerultat'4, igltq mokyrnuisi vis4 glvenim4 btrIim1

bendrqjq ir muzikiniq dalykiniq kompetenciiu,,zoto *. ala"u demesi skyre programq tobulinimui

ir veiksmingam jq'igyvendinimui, t otyuiSta* ugdymui(si), tinkamrl mokymui(si) s4lygq

sudarymui, kad mokini"ai pletotq muzikinius gebejimui ir igudZius, tobulintq muziking, asmening'

socialing ir kitas kompetencijas.
Mokytojai, uztiiaindami ugdymo kokybg, stiprino mokiniq mokymosi motyvacij4, skyre

demesi individualios mokini o puiungos t<otybeif igijo Ziniq specialiosios pedagogikos bei

speciaiiosios psichologijos (100%) ir jas taike praktikoje specialiqjq poreikiq vaikq grupems'
' 

S,rorganizuoti iseminarai mokyklos mokyojams, 1 seminaras Salies muzikos ir meno

mokyklq, ii<imokyklinio, bendroj o ugdymo mokytoj ams ir kompozitoriams.

i OOil"mokyklos administraiij os darbuotoj q tobulino savo kvalifikacii 4.

g3,gyo mokytojq tobulino savo profesines ir bendr4sias kompetencijas kvalifikaciniuose

renginiuose, tarptauiinese mokslinese praktinese konferencijose, Seminaruose, forumuose,

interaklyviose muzikos pamokose, ,r,.todir,.t" konferencijose, meistriskumo pamokose'

Pravestos 25 atviros pamokos, perskaitya 10 metodiniq pranesimq.

ZOlg m. t mokyojui' suteikia vyresniojo mokyojo kvalifikacine kategorija, 1

koncertmeisteriui suteikta vyresnioj o koncertmeisterio kvalifikacine kategorij a'

Z0I9 m.-of.yf,f a Uuig.i S *okiniai, I mokykl4 stoj o 1 20 berniukq (55 ,8oA daugiau negu 20 1 8

m.), i5 jq priimti 52. Mokiniq paZangumas 100%'

ugdymo pfocese taikomos modernios technologijos: idiegta interaktyvi lenta su

projektoriumi, nupirkti 4 kompiuteriai. Bibliotekos fondas papildytas naujais muzikiniais

leidiniais, informacine, metodine literafira, biblioteka dirba su mokyklq bibliotekq sistema

,,MOBI S 
*, nuolato s atnauj inamas elektroninis leidinirtr katalo gas.

2019 metus toliau glrinta mokyklos ugdomoji aplinka. Atlikli Vilniaus mokyojq namq 4

auksto remonto darbai: siremontuotos dviejq ktasiq grindys, i5dazytos sienos, langai, sumontuotos

pakabinamos lubos su naujais Sviestuvais,lrengta patalpa.koncertiniams r[bams, irengti vandens

ir elektros energijos port uitil.tai, pradeta ivarkyi elektros instaliacija, sutvarkyta interneto ivadine

spinta, sumontuotos Zaliuzes, isigyti baldai (3 spintos)' i i , - -z t^ /tj
Panaudojant investiciniq'ro"arl 1e5as,'sutvarkytas mokyklos pastato (Gedimino pr' 15A)

stogas. Mokyklos pastate irengtas Silumos punktas'

2. TIKSLAS - Tobulinti ir plesti mokyklos 5viet6ji5k4 veikl4

Numatl.ti renginiai ir projektai ivykdyi 100%. ZOtg m' koncertai, projektai' metodiniai

renginiai skirti vilniur, ,,,4zrroii.rko" **ikos mokyklos 40-mediui ir berniukq ir jaunuoliq chorui

liukas" 60-mediui'
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Suorganizuotas metodinių renginių ciklas „Ąžuoliuko“ patirties sklaida (dalyvavo visų 

metodinių grupių mokytojai), 3 respublikiniai projektai, mokykla bendradarbiavo su socialiniais 

partneriais LMTA Pedagogikos ir Pučiamųjų  katedromis, Lietuvos kompozitorių sąjunga palaikė 

ir tobulino ryšius su respublikos meno ir muzikos mokyklomis, suorganizuota išvyka-metodinė 

diena į muzikos mokyklą „Ugnelė“. Mokyklos chorai kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

surengta 40 koncertų. Pakankamai aukšti mokinių pasiekimai tarptautiniuose, šalies, miesto 

festivaliuose, konkursuose. 40 mokinių dalyvavo šalies, 10- tarptautiniuose konkursuose. Iš jų 17 

mokinių tapo šalies ir 9 - tarptautinių konkursų laureatais, 1 mokinys įstojo į J. Tallat-Kelpšos 

konservatoriją.  

Ugdoma koncertinė praktika sceninė patirtis, vertybinės nuostatos: patriotiškumas, 

pilietiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, atsakomybė, pagarba, kūrybingumas. Mokiniai 

įgyja naujų žinių, įgūdžių ir reprezentuoja mokyklą. Veiklos ir metodai yra prieinami visiems 

vaikams pagal amžių, turimą patirtį ir jų socialinę padėtį. 

 

3 TIKSLAS – Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas 

Strateginis planavimas subūrė ir vienijo muzikos mokyklos bendruomenę, sutelkė ją bendrų 

tikslų įgyvendinimui. Plano įgyvendinime dalyvavo tėvai. Mokykloje taikomos įvairios 

bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais). Organizuojami tėvų susirinkimai, 98% tėvų 

aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, darbo grupėse, teikia juridines, psichologines konsultacijas, 

lanko koncertus, organizuoja edukacines išvykas. Organizuojami bendri renginiai, tėvai kviečiami 

dalyvauti mokyklos mokslo metų pradžios šventėje, kalėdiniuose renginiuose (instrumentų 

mokytojai organizavo 29 koncertus), atvirų durų dienoje ir kt. renginiuose.  

Apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai informuojami 

mokyklos internetinėje svetainėje, per elektroninį dienyną,  tėvai gauna informaciją apie vaiko 

ugdymąsi iš mokytojų, mokyklos administracijos, dalyvaudami tėvų susirinkimuose, mokinių 

koncertuose ar individualių pokalbių metu. Mokykla didelį dėmesį skyrė tėvų švietimui, 

organizavo psichologines paskaitas aktualiomis temomis. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.Inicijuoti 

mokyklos 

nuostatų 

parengimą. 

Pagal 

naujausius 

reikalavimus 

parengti 

mokyklos 

nuostatus. 

Sudaryta darbo 

grupė 2019 m. 

parengti 

mokyklos 

nuostatai.  

- 2019-04-12 d. įsakymu Nr. V-47 

sudaryta darbo grupė Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

nuostatams atnaujinti.  

- Darbo grupę sudarė mokyklos 

mokytojai, mokyklos administracijos, 

profesinės sąjungos, Mokyklos tarybos 

nariai. 

-Mokyklos nuostatai parengti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 bei 
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2018 m. liepos 10 d. įsakymo  

redakcija. 

1.2. Inicijuoti 

metodinės 

veiklos bei 

patirties 

sklaidą, skirtą 

Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ 

muzikos 

mokyklos 40-

mečiui bei 

berniukų ir 

jaunuolių choro 

„Ąžuoliukas“ 

60-mečiui 

Užtikrinti 

ugdymo 

kokybę, 

suaktyvinti 

mokytojų 

metodinę 

veiklą ir 

padidinti jų 

poreikį 

dalyvauti 

patirties 

sklaidoje. 

Suorganizuoti 2-3 

metodiniai 

renginiai. 

 - Svarbūs rezultatai pasiekti gerinant 

ugdymo kokybę, aktyvinant metodinę 

veiklą. 

- Organizuotas metodinių renginių 

ciklas „Ąžuoliuko“ patirties sklaida. 

- Iniciavau ir skatinau mokytojus 

ieškoti naujų patirties sklaidos formų, 

kūrybiškai pažvelgti į naujas mokymo 

priemones, organizuoti jų pristatymus, 

skleisti ir dalintis savo patirtimi. 

- Atsižvelgiant į jubiliejinius 

mokyklos bei choro metus įtraukti ir 

buvę mokiniai, dabartiniai atlikėjai, 

pedagogai ir dėstytojais dirbantys 

kitose mokyklose bei Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijoje:  

1. 2019-01-22 LMTA doc. S. Lipčiaus 

atvira meistriškumo pamoka „Darbas 

gitaros duete, ansamblio reikšmė 

muzikos mokyklos mokinio 

progresui“. 

2. 2019-10-07 LMTA prof. V. 

Miškinio meistriškumo pamoka su 

Hanoverio jaunimo choru. 

4. 2019-10-16 LMTA doktoranto V. 

Gursčio atvira meistriškumo pamoka 

„Efektyvių pedagoginių metodų 

taikymas fleitos pamokoje“. 

5. 2019-11-12 Pamoka su 

kompozitoriumi L. Vilkončiumi 

„Garso įrašų raida ir muzika masinėse 

informacijos priemonėse. Muzikos 

užrašymo įdomybės. Miuziklai ir 

muzikiniai spektakliai kūrėjo akimis“. 

-Vyko kultūriniai mainai ir partnerystė 

su kitomis įstaigomis per metodinę 

veiklą: 

1. 2019-04-05 Kartu su socialiniais 

partneriais LMTA pedagogikos 

katedra bei Lietuvos kompozitorių 

sąjunga surengta respublikinė 

metodinė konferencija  „Šiuolaikiniai 

lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – 

jaunojo muziko ugdymui“, skirta 

muzikos ir meno mokyklų, 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokytojams, 

kompozitoriams. Parengta 

kvalifikacinė programa LMTA  

Karjeros ir kompetencijos centrui. 
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Dalyviams išduoti kvalifikaciniai 

pažymėjimai. 

2. 2019-05-01 Masterclass su 

Valstybinės Minsko muzikos 

akademijos choro studija. 

3. 2019-11-12 Karoliniškių muzikos 

mokyklos akordeono mokytojos 

metodininkės  atvira meistriškumo 

pamoka „Sudėtiniai ritmai kūrinyje: 

sunkumai ir jų įveikimas“. 

4. 2019-11-13 Nacionalinės M. K 

.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos 

metodininkės fortepijono 

meistriškumo pamokos „ Pianistinių 

štrichų formavimas pradiniame 

ugdyme“ 

5.  2019-11-20 Suorganizuota 

„Ąžuoliuko“ teorinio skyriaus išvyka-

metodinė diena į muzikos mokyklą 

„Ugnelė“. 

6. 2019-11-23 „Ąžuoliuko“ ir 

„Liepaičių“ išilginės fleitos mokinių 

koncertas ir ekskursija į H. Perelšteino 

muziejų. 

7.  2019-11-27 Metodinėje choro 

dienoje pristatytos mokytojų išleistos 

metodinės priemonės chorui „Dainelė 

Tėvynei“ (sudarytojas E. Čigriejūtė 

Strolienė) ir balso lavinimui „Dainų 

rinkinys“ (sudarytojas V. 

Pastarnokas). 

1.3. Inicijuoti 

renginius 

skirtus Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ 

muzikos 

mokyklos 40-

mečiui bei 

berniukų ir 

jaunuolių choro 

„Ąžuoliukas“ 

60-mečiui. 

Telkti 

mokyklos 

bendruomenę, 

stiprinti 

pilietiškumą ir 

bendruomenės 

narių 

pasididžiavimą 

savo mokykla 

bei didinti 

mokyklos 

veiklos 

viešumą 

visuomenėje. 

Suorganizuoti 5-7 

renginius skirtus 

Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ 

muzikos 

mokyklos 40-

mečiui bei 

berniukų ir 

jaunuolių choro 

„Ąžuoliukas“ 60-

mečiui. 

- 2019 metų renginiai buvo skirti 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 

mokyklos 40-mečiui bei berniukų ir 

jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-

mečiui. Visus renginius apvainikuos 

koncertas 2020 m. balandžio 27 d. šv. 

Kotrynos bažnyčioje, 2020 m. gegužės 

2 d. iškilmingas šventinis koncertas 

„Ąžuoliukui 60. Gyvenimo šviesa“ 

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  

- Į jubiliejinių renginių parengimą, 

organizavimą buvo įtraukta visa 

mokyklos bendruomenė.  

Reikšmingesni renginiai: 

1. Mokykloje puoselėjimas ir ugdomas 

mokinių pilietiškumas ir 

patriotiškumas dalyvaujant 

renginiuose:  

2019-02-14 koncerte-edukacinėje 

pamokoje spec. lopšelyje-darželyje 

„Čiauškutis“ „Muzikos fantazijos“, 
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skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti (dalyvavo 15 

mokinių); 

2019-02-17 Kidy Tour Karaliaus 

Mindaugo taurės LKL šventėje 

Tautiškos giesmės atlikimas (dalyvavo 

35 mokiniai); 

2019-03-08 šventiniame koncerte, 

skirtame Lietuvos Kariuomenės karių 

apdovanojimų ceremonijoje (dalyvavo 

40 mokinių);  

2019-03-09 koncerte, skirtame 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai Trakų Vokės dvare (dalyvavo 

55 mokiniai); 

2019-03-11 tęstiniame projekte 

„Dainelė Tėvynei“, skirtame Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti (dalyvavo 82 mokiniai); 

2019-03-11 Nacionaliniai 

apdovanojimai „Lietuvos garbė“  

(dalyvavo 60 mokinių); 

 2019-03-12 koncerte, skirtame 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. su dainininke V. Povilioniene 

(dalyvavo 150 mokinių);  

2019-03-27 Jaunųjų  dainininkų 

festivalyje - konkurse „Šalelėj 

Lietuvos“ ( dalyvavo 25 mokiniai); 

2019-04-09 koncerte skirtame J. 

Naujalio 150-sioms gimimo metinėms 

(dalyvavo 200 mokinių). 

2019-10-28 Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos egzamino nugalėtojų 

apdovanojimo ceremonija Lietuvos 

Respublikos Prezidentūroje (dalyvavo 

44 mokiniai). 

2. 2019 metais įgyvendinti meniniai ir 

edukaciniai tradiciniai projektai, kurie 

stiprina ryšius su bendruomene, 

kulturos ir švietimo įstaigomis: 

2019-04-01 Renginių ciklas 

būsimiems pirmokams „Noriu būti 

Ąžuoliuku“; 

2019-04-17 Hermano Perelšteino 

jaunųjų dirigentų konkursas;  

2019-05-05 projektas-koncertas „Tau, 

Mamyte“ Valdovų rūmuose;  

2019-05-19 koncertas bendruomenei 

„Ąžuoliuko“ talentai; 

2019-06-02 koncertas „Dovana Tėvui“ 

šv. Kotrynos bažnyčioje; 
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2019-09-01 Mokslo ir žinių šventė šv. 

Kotrynos bažnyčioje; 

2019-10-06 Mokytojų dienos šventė 

Paliesiaus dvare;  

2019-12-16 koncertų ciklas „Skamba 

Kalėdų varpeliai“ šv. Kotrynos 

bažnyčioje“; 

2019-12-26 „Ąžuoliuko“ Kalėdos 

Lietuvos Nacionalinėje 

Filharmonijoje. 

3. Organizuoti respublikiniai projektai 

su partneriais:  

2019-03-17 respublikinis muzikos  

(meno) mokyklų instrumentinių 

ansamblių festivalis „Mokytojas ir 

Mokinys“; 

2019-04-06 respublikinis Leono 

Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos 

muzikos konkursas;  

2019-12-07 respublikinis jaunųjų 

atlikėjų festivalis „Vilniaus fanfaros“. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  
 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Siekti Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 

mokyklos patalpų Vilniaus g. 39, 4 aukštas 

juridinio įteisinimo. 

Sudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis 

2019-02-26 Nr. A467-10/19 dėl Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos patalpų Vilniaus 

g. 39, 4 aukšto. 

3.2. Inicijuoti šilumos punkto įrengimą. Mokyklos pastate įrengtas šilumos punktas. 

Įrengus šilumos punktą atsirado galimybė 

mokyklai centralizuotai  turėti šilumos punkto ir 

pastato prižiūrėtoją. Vilniaus miesto savivaldybė 

mokyklą įtraukė į bendrą švietimo įstaigų 

priežiūros sutartį ir šiuo metu mokyklos pastatą 

prižiūri UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“. 

Įrengus šilumos punktą labai pagerėjo ugdymo ir 

darbo sąlygos mokykloje. Šiuo metu patalpose  

automatiškai palaikoma higienos normas 

atitinkanti temperatūra ir taupomos biudžeto 

lėšos. 

3.3. Inicijuoti mokyklos pastato stogo 

remonto darbus. 

Gerinant mokyklos pastato Gedimino pr. 15A  

būklę, panaudojant investicinių fondų lėšas, 

sutvarkytas mokyklos pastato stogas: pakeista 

buvusi nesaugi asbesto stogo danga. Siekiant 
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kai 3 irne( 5

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdf'tos)

UZduotys Siektini rezttltatar

1. Sudarytos darbo grupes:
- mokiniq asmenines paZangos
vertinimo sistemai parengti;
- Mokinio individualios
paiangos ir pasiekimq
knygelei atnaujinti.
2. Sukurtas vaiko individualios
paZangos stebdsenos tvarkos
apra5as.
3. Parengta mokinio paZangos

isivertinimo anketa.
4. Or garizuoj ami mokymai
(konsultacij os) pedago gams

ugdymo individualizavimo
klausimais.
5. Pedagogq gerosios patirties
sklaida metodinese grupese

Laiku pastebeti ir
nustatyti mokinio
mokymosi sunkumai ir
gebejimai, suteikta
pagalba, numatytos
priemones mokinio
individualiupaZangai
gerinti. Moky.tojai
planuoja mokiniq
pasiekimus ir vertinim4
remdamiesi mokykloje
priimtais susitarimais del
paZangos ir pasiekimq
vertinimo, atsiZvelgdami

i mokiniq ugdymosi
pasiekimus, poreikius,
turimus gebejimus ir
galimybes.

9.1. Sukurti ir idiegti mokinio
asmenines p aZango s vertinimo
sistem4.

[steigta ankstyvoj o muzikinio
ugdymo programa.
Programoje mokysis 30-50
mokiniu.

Naujos ankstyvojo
muzikinio ugdyrno
programos fsteigimas

9.2. Plesti muzikinio ugdymo
programq ivairovg.

1. Atlikta mokiniq socialinio
emocinio poreikio apklausa,
atlikta r ezultatt4 analize.
AtsiZvelgiant i apklausos
rezultatus bus sukurta jauki,
saugi, socialiai ir emoci5kai
patraukli mokiniq poilsio
erdve.
2. fr engla mokiniq poilsine
erdve:
-nupirkti baldai;

Formuoti pozityviq,
saugi4 emocing aplink4
mokiniams ir
darbuotojams.

9.3. Sukurti saugios aplinkos
erdves atsiZvelgiant i mokiniq
emocinius poreikius.
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3. Organizuoti socialiniq ir
emociniq kompetencijq
ugdymo mokymai mokl,tojams.
4. Emocinio ugdymo tema
organizuoti paskaita tdvams.

Vadovaujantis SUSTU
parengtu pedagogq etikos
kodeksu parengti
Mokyklos pedagogq
etikos kodeks4.

1. Mokyklos pedagogq etikos
kodeksas pagerins tarpusavio
santykius, pades sprgsti
konfl iktines situacij as, uZtikrins
darbuotojq saugum4 ir
tolerancij 4 vienas kitam.
2. Sudaryta darbo grupe,

itraukiant mokytojus,
profesines s4j ungos narius.
3. Parengtas moky,tojq etikos
kodeksas.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neirykdytos (aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vador,rr

Vilniaus miesto savivaldybes administracrjos

@
(Svietimo jStaigos savininko teises ir
pEfoeNegluerl*ifranci os in st i ruc ij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

i-,t

N'ez{i{ozl
(Svietiino jstaigos vadovo pareigos) (paraSas)

lluio,a- t-- t/
14il/i,q id{/g/j

r) (vardas ir pavarde)
Jwf,-N-,W

(drtr) /

(vardas (data)

10.1. ZmogiSkieji i5tekliai (nedarbingumas ir kt.)
10.2. Teises aktq kaita.




