
   

                                        Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla 

 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
 

1. Moksleivių skaičius įstaigoje  338 
 

2. Mokykloje veikiantys skyriai ( metodinės grupės) : 

Skyriaus pavadinimas 

(metodinės grupės) 

Skyriaus vadovas 

(Metodinių grupių 

pirmininkai) 

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinė grupė Daivas Leipuvienė 

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinė grupė Rita Nenėnaitė 

Fortepijono skyriaus metodinė grupė Vilma Jasudėnaitė 

Instrumentinio skyriaus metodinė grupė Daiva Tumėnaitė- Vizgirdienė 

Teorijos skyriaus metodinė grupė Vytautas Pastarnokas 
 

3. Savaitinių valandų skaičius skirtas įstaigai – 944 val. 
 

4. Duomenys apie specialybes: 

Specialybė 
Moksleivių 

skaičius 

Iš jų besimokančių 

I-oje pamainoje 

Iš jų besimokančių 

II-oje pamainoje 

Chorinis dainavimas 338  338 

Iš viso:    

 

5. Mokinių mokestis už mokslą (jei skirtingų specialybių skiriasi, išvardinti lentelėje) 

Specialybė Suma 100 proc. atleistų 

nuo mokesčio 

mokinių skaičius 

Mokančių 8,69 Eur 

mokinių skaičius 

I 

pusmetis 

II 

pusmetis 

I 

pusmetis 

II 

pusmetis 

Chorinis dainavimas  2 1 4 4 

 

  

6. Mokykloje veikiantys kolektyvai  

Kolektyvo pavadinimas Vadovas 
Moksleivių 

skaičius kolektyve 

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ Vytautas Miškinis 135 

Akordeonų ansamblis Laimutė Pakalkienė 6 

Išilginių fleitų ansamblis Algirdas Rakauskas 6 

 

7. Duomenys apie mokyklos vadovus (direktorių, pavaduotojus) 

Etato 

pavadinimas 

Vardas 

pavardė 
Išsilavinimas Kvalifikacija 

Ped. 

stažas 

Vadyb.

stažas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktorė 
Aušra 

Šikšnelienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

metodininkė 
42 17  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Liudmila 

Ikonikova 

Aukštasis 

Edukologijos 

magistrė 

Mokytoja 

metodininkė 
35 16  
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8. Duomenys apie pedagogus 
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67 53 53 53 9 20 20 4 3 0 1 2 0 

 

 

9. 2017-2018 m. m. veiklos plano prioritetai ir rezultatai. 

1. Nuoseklus, efektyvus muzikinio ugdymo tobulinimas. 

2. Muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

3. Stiprinti mokytojų, tėvų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams. 

Mokyklos veikla buvo vykdoma siekiant tikslų, numatytų Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 

mokyklos strateginiuose planuose 2013-2017, 2018-2022 metų bei 2017-2018 m. m. veiklos plane, 

atsižvelgiant į SSGG analizės rodiklius. Visi numatyti renginiai buvo skirti Lietuvos šimtmečiui ir 

sėkmingai įvykdyti. 

10 . 2017-2018 m. m. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai.  

 

Tikslai Uždaviniai Rezultatai 

I  TIKSLAS 

Nuolat siekti 

muzikinio 

ugdymo 

kokybės 

 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką 

muzikinių 

programų 

vykdymą 

Mokykloje vykdomos pradinio ir pagrindinio muzikinio 

ugdymo FŠPU programos ir kryptingo muzikinio ugdymo 

programa. Užtikrintas įgyvendinamų programų funkcionavimas 

ir ugdymo paslaugų kokybė. Buvo organizuoti mokinių 

akademiniai atsiskaitymai, kontrolinės pamokos ir baigiamieji 

egzaminai. Aptariant mokinių individualias programas, didelis 

dėmesys buvo skiriamas tam, kad programa atitiktų keliamus 

reikalavimus. Metodinių grupių susirinkimuose apibendrinti 

mokinių pasiekimai.  

1.2. Pamokų 

vadybos 

tobulinimas  

Kiekvienoje metodinėje grupėje vyko atviros pamokos: 

vyr. mokytojos V. Jasudėnaitės fortepijono pamoka „Tiktai 

suprasto kūrinio mintis nurodo teisingą darbo kryptį“, 

mokytojos metodininkės A. Ingaunytės pamoka „Pirmi 

žingsniai su klaviatūra“, mokytojo eksperto G. Pamakščio 

saksofono pamoka „G. Geršvino Rapsodijos bliuzo stiliuje 

interpretavimo ypatumai“, mokytojo metodininko K. Kuncės 

saksofono pamoka „Muzikos kalba ir interpretacija grojant 

saksofonu“, mokytojos metodininkės A. Aleksandravičiūtės 

atvira solfedžio pamoka „Natų intonavimas - kaip muzikinio 

raštingumo pagrindas“, vyr. mokytojos B. Raginienės solfedžio 

pamoka „Pagrindiniai trigarsiai ir jų apvertimai“, mokytojos 

metodininkės T Timkinaitės solfedžio pamoka „8 m. m. 

pasiruošimas baigiamajam egzaminui“, vyr. mokytojos  

R. Rimkienės pamoka „Groovy Junle pritaikymas solfedžio 

pamokoje“, vyr. mokytojo G. Skapo solfedžio pamoka 

„Akordų jungimas komplikuoto intonavimo įgūdžių 

formavimas“, vyr. mokytojo R. Budrio pamoka „Intervalinės 

klausos lavinimas solfedžio pamokoje“, mokytojo eksperto  

V. Miškinio atvira berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 

repeticija, vyr. mokytojo V. Pastarnoko muzikos istorijos 

pamoka „Muzikinis avangardas ( 1945-1965)“, vyr. mokytojų 

R. Kuncienės, R. Skapo, G. Trimirkaitės, mokytojų 

metodininkių R. Nenėnaitės, D. Leipuvienės, E. Čigriejūtės 
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Strolienės ir E. Narmontienės atviros jaunučių chorų pamokos 

LMTA studentams. Visus mokslo metus vykdoma pamokų 

priežiūra. 

Mokytojų tarybos posėdyje direktorė A. Šikšnelienė skaitė 

pranešimą „Nauji iššūkiai pamokos sėkmei“. o pavaduotoja 

ugdymui L. Ikonikova savo pranešime „Pamokų stebėjimas, 

kaip pedagoginės veiklos priežiūros forma“ apibendrino 

stebėtų pamokų analizę.  

1.3. Plėtoti 

vadovų ir 

mokytojų 

kompetencijas 

Mokytojai ir administracija nuolat kėlė savo vadybinę, 

profesinę kvalifikaciją, tobulino bendrąsias ir profesines 

kompetencijas, įgytas žinias ir gebėjimus taikė praktinėje 

veikloje. 

Direktorė 

 2017-09-15 Seminaras „Esminės įsigaliojusio Darbo 

kodekso naujovės praktikoje. Mokestinės aktualijos“ 

 2017-09-19 Seminaras „Naujojo LR darbo kodekso 

aktualijos bei taikymas organizacijos veikloje“ 

 2017-11-09 Seminaras Vadybiniai aspektai 

organizuojant pamokos, mokytojų ir mokyklos 

įsivertinimą ir pažangos matavimą“ 

 2017-11-17 Mokymai „Naujojo darbo kodekso 

taikymas“ 

 2017-12-06 Seminaras „Atmintis ir dėmesys mokymo 

procese: lūkesčiai ir realybė“ 

 2017-12-11-12 Konferencija „Neformaliojo vaikų 

švietimo pokyčiai ir iššūkiai“ 

 2018-02-23 Seminaras „Pedagogo veiklos vertinimo 

pokalbis: vadybinis aspektas“  

 2018-03-17 Seminaras „V. Neugasimovo fortepijoninių 

ansamblių ir pjesių vaikams pristatymas“ 

 2018-03-23 Seminaras „Integruoto meninio ugdymo 

inovacijos“ 

 2018-05-07 Konferencija „Švietimo darbuotojų 

aktualijos“ 

 2018-05-17 Mokymai Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas 

 2018-05-21 Konferencija „Švietimas Lietuvos dabarčiai 

ir ateičiai“ 

Pavaduotoja ugdymui 

 2017-10-04 Seminaras „Konstruktyvūs konfliktų 

sprendimo būdai“  

 2017-10-31 Seminaras „Edukacinių aplinkų 

panaudojimas ugdymui patirtis Lenkijos švietimo 

įstaigoje“ 

 2018-03-17 Seminaras „V. Neugasimovo 

fortepijoninių ansamblių ir pjesių vaikams pristatymas“ 

 2018-03-23 Seminaras „Integruoto meninio ugdymo 

inovacijos“ 

 2018-04-23 Mokymai „Vaiko teisių apsaugos reforma 

bei smurtas artimoje aplinkoje; esminiai pakeitimai 

nuo 2018 m. liepos 1 d.“ 

 2018-05-07 Konferencija „Švietimo darbuotojų 

aktualijos“ 

 2018-05-21 Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 

konferencija „Švietimas-Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“ 
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Pavaduotojas ūkio reikalams 

 2017-09-28 Seminaras Pirkimų planavimas, mažos 

vertės pirkimai 

 2018-04-24 Seminaras Darbuotojų saugos ir sveikatos 

bei darbo teisės klausimais 

 2018-06-05 Mokymai apie centralizuotus viešuosius 

pirkimus per CPO.LT 

Raštinės vadovė 

 2017-09-19 Seminaras „Naujojo LR darbo kodekso 

aktualijos bei taikymas organizacijos veikloje“ 

 2018-05-17 Mokymai Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas 

Bibliotekininkė 

 Mokymai „Inovacijų kūrimas ir valdymas“ 

 

Dalyvavimas vertinimo komisijose: 

 A .Barzinskas XXVI Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso 

zoninio turo vertinimo komisijos narys. 

 A. Šikšnelienė Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo 

kamerinio muzikavimo festivalio fortepijoninių 

ansamblių kategorijos vertinimo komisijos narė 

 L. Kuliešiuvienė Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo 

kamerinio muzikavimo festivalio fortepijoninių 

ansamblių kategorijos vertinimo komisijos narė 

 A. Šikšnelienė, VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ vertinimo komisijos pirmininkė. 

 L. Ikonikova, D. Tumėnaitė VIII respublikinio jaunųjų 

atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 

įsivaizduoju, piešiu“ vertinimo komisijos narės. 

 

Direktorė dalyvavo vertinimo grupėse: 

 Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos vyr. 

mokytojo Andrėjaus Daugirdo, pretenduojančio įgyti 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 

vertinimo komisijoje. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017-10-23 įsak. Nr.30-

2646 

 Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 

muzikos (dainavimo) mokytojos metodininkės Gintarės 

Skerytės, pretenduojančios įgyti mokytojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją, vertinimo komisijoje.Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-

11-07 įsak. Nr. 40-537 

 

Pavaduotoja ugdymui dalyvavo vertinimo grupėse: 

 Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2017-10-

23 įsakymas Nr. 30-2646 dėl atstovų delegavimo į 

mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto ar 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 

vertintojų grupes. 

 Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2018m. 

įsakymas Nr. A30 dėl atstovų delegavimo į mokytojų, 

pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto ar mokytojo 
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metodininko kvalifikacinę kategoriją vertintojų grupes. 

Mokytojai kryptingai, atsižvelgiant į mokyklos veiklos 

poreikius, tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų 

kontekste“, „Kamerinės muzikos specifika, stilistika ir 

improvizavimo galimybės“, Pedalizavimo skirtumų suvokimas 

ruošiant įvairių stilių mokyklinio repertuaro kūrinius“, 

„Kūrybiškumo metodų taikymas rengiant mokinius 

konkursams“, „Mokymosi motyvaciją skatinantys metodai 

muzikinio ugdymo procese“ XIX-XXI a. kamerinės vokalinės 

muzikos interpretacijos meistriškumo kursai. Paskaita ir 

kūrybinės dirbtuvės“, „Muzikinė retorika nuo baroko iki šių 

dienų“, „Respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso 

privalomos interpretavimo galimybės“. 

 

2017-2018 m. m. organizuotas seminaras mokykloje: 

 „Atmintis ir dėmesys mokymo procese: lūkesčiai ir 

realybė“ 

Skaityti metodiniai pranešimai: 

 Vyr. mokytojos V. Jasudėnaitės „Struktūrinės mokymo 

bei mokymosi groti fortepijonu klaidos“ 

 Vyr. koncertmeisterės R. Milašiūtės-Drungilienės, 

koncertmeisterių E. Sutkevičienės ir R. Šiurio praktinis 

užsiėmimas „Koncertmeisterio garso ypatumai 

iliustruojant pučiamiesiems ir styginiams 

instrumentams“ 

 Mokytojos metodininkės A. Aleksandravičiūtės 

„Sibelius“ integruotos muzikinės programos - 

visapusiškos asmenybės atskleidimui“ 

 Vyr. mokytojo V. Pastarnoko „Vaizdinė medžiaga 

muzikos istorijos pamokoje“ 

 Mokytojos metodininkės T. Timkinaitės „Skaitymas iš 

lapo solfedžio pamokoje- tai ilgametis darbas“ 

 Vyr. mokytojo R. Budrio „Skaitmenizuotų Vidos 

Umbrasienės vadovėlių ir pratybų į „Muzikos šalį“ 

pristatymas“ 

 Mokytojo L. Balandžio paskaita - koncertas „Choras 

bažnyčios apeigose: samprata, repertuaras, atlikimo 

pobūdis“ 

 

Teorijos skyriaus metodinės grupės mokytojai dalyvavo naujų 

interaktyviųjų lentų pristatyme 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2018/01/12/interaktyvios-

lentos-pristatymas/ 

 

Plėtojamas profesinis bendradarbiavimas ir gerosios patirties 

sklaida. Organizuota metodinė diena su Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazijos muzikos teorijos grupės mokytojais 

„Šiuolaikinio muzikinio ugdymo ypatumai“. Direktorė ir 

pavaduotoja ugdymui skaitė pranešimą „Kompiuterinių 

programų bei priemonių galimybės muzikinio ugdymo proceso 

tobulinimui“. 

 

Mokykloje lankėsi Mārupes (Latvija) vidurinės mokyklos 

pedagogų delegacija. Mokyklos direktorė A. Šikšnelienė ir 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2018/01/12/interaktyvios-lentos-pristatymas/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2018/01/12/interaktyvios-lentos-pristatymas/
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pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova supažindino svečius su 

mokyklos veikla ir ugdymo procesu. 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/08/29/lankesi-

latvijos-pedagogu-delegacija/  

 

Organizavome vadybinę dieną „Ugdymo proceso sėkmė- 

aprūpinimas muzikos instrumentais“ Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokyklos administracijos ir mokytojų 

atstovams. 

 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui ir raštinės vadovė dalyvavo 

Vievio meno mokyklos dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo 

dienoje. 

 

Organizuotos edukacinės pamokos- koncertai darželyje 

„Pelėda“ ir darželyje-mokykloje „Dainorėliai“. 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

 Kauno chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ 

 Vievio meno mokykla. 

 

Kvalifikacinių kategorijų siekimas pagal parengtą Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2017-

2019 metų atestacijos programą: 2017 m. II pusmetį K. Kuncei 

suteikta mokytojo metodininko (saksofonas), 2018 m. I 

pusmetį E. Sutkevičienei vyr. koncertmeisterės, V. Jasudėnaitei 

mokytojos metodininkės ( fortepijonas) kvalifikacinė 

kategorija. 

1.4. Įsigyti 

reikalingas 

mokymo 

priemones 

Įsigyta: pianinas Petrof, interaktyvios lentos (2 vnt.), 

kompiuteriai su monitoriais (5 vnt.), fortepijono kėdutės (9 

vnt.), magnetola, garso kolonėlės. Muzikos instrumentams 

įsigyti priedai - stygos gitaroms, strikai smuikams, pūstukai, 

ligatūra, liežuvėliai saksofonams ir klarnetams. Įsigytos 

kompiuterinės muzikinės programos: Sibelius, Auralia, 

Musition. Bibliotekos fondas atnaujintas leidiniais chorui, 

fortepijonui ir kt. (127 egz.), įsigyta 50 komplektų koncertinių 

rūbų pirmos klasės chorui. 

1.5. Atnaujinti 

mokymosi 

aplinkas 

Atlikta karšto ir šalto vandens sistemų renovacija, pastatyti 

boileriai karštam vandeniui ruošti. Įsigytos spintos (3 vnt.) ir 

stalai (4 vnt.). Keturiose klasėse sumontuotos akustinės lubos, 

paklota nauja grindų danga-parketas, išdažytos sienos, įstatytos 

durys su garso izoliacija. Dar dviejose klasėse įstatytos durys 

su garso izoliacija. Tarp 12 ir 13 klasių sumontuota akustinė - 

garso izoliacinė pertvara. 

II TIKSLAS 

Tobulinti ir 

plėsti 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą 
 

2.1. Menine 

veikla skatinti 

mokinių 

saviraišką ir 

kūrybiškumą  

Mokyklos mokiniai atskleidė savo gabumus tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto ir mokyklos festivaliuose- 

konkursuose. 

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ kamerinė grupė 

Dirigentas Linas Balandis 

 2017-06-10 VI tarptautinis chorinės muzikos festivalis-

konkursas „Auksinė Šalčios juosta“, I vieta ir specialus 

prizas už geriausiai atliktą religinį lietuvių 

kompozitorių kūrinį (Eišiškės) 

 2017-06-21 Tarptautinis chorų festivalis, auksinis 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/08/29/lankesi-latvijos-pedagogu-delegacija/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/08/29/lankesi-latvijos-pedagogu-delegacija/
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diplomas (Międzyzdroje, Lenkija) 

 2017-2018 Projektas „Sakralinė muzika bažnyčiose“ – 

koncertai Valdovų rūmuose, Tytuvėnuose, Stulgiuose, 

Pažaislyje, Molėtuose, Radviliškyje 

 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų 

šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje  

 2018-01-30 „Choras bažnyčios apeigose: samprata, 

repertuaras, atlikimo pobūdis“ – paskaita-koncertas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

 2018-05-05 Ortodoksų muzikos koncertas Vilniaus 

Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvėje 

 2018-05-13 Ortodoksų muzikos koncertas Vilniaus 

Arkangelo Mykolo cerkvėje 

 2018-05-17 Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis- 

konkursas „Hajnowka“ 2018, Lenkija, I vieta 

1. Augustas Poškus  

Algirdas Leonardas Poškus  

Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė 

 II tarptautinio klasikinės gitaros konkurso laureatai, 

III vieta ansamblių kategorijoje  

(2018 m., Vilnius) 

 Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ 

laureatai, I vieta akademinės muzikos kategorijos 

profesinės krypties pogrupyje (2017 m., Vilnius) 

 VII respublikinio klasikinės gitaros konkurso 

„Cantabile“ laureatai, Grand Prix ansamblių 

kategorijoje (2018 m., Klaipėda) 

2. Herkus Gedmantas  

Trimitas, mokytojas Arvydas Barzinskas,  

 XI tarptautinio jaunųjų talentų konkurso „Tautiniai 

akcentai muzikoje“ laureatas, III vieta ansamblių 

grupėje (2017 m., Vilnius) 

 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais 

konkurso laureatas, II vieta (2018 m., Kaunas) 

 Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalio-konkurso 

„Linksmieji pasažai“ laureatas ansamblių grupėje  

(2018 m., Vilnius)  

 Respublikinio  jaunųjų atlikėjų festivalio „Vilniaus 

fanfaros“ geriausio trimitų kvarteto nominacija 

(2017 m., Vilnius)  

3. Ignas Vasilevičius  

Fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė,  

koncertmeisterė Renata Milašiūtė-Drungilienė 

 VI tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė 2018“ diplomantas  

(2018 m., Anykščiai) 

 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais 

konkurso laureatas, II vieta (2018 m., Kaunas) 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

4. Rapolas Okas  

Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina 
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 VI tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė 2018“ diplomantas 

(2018 m., Anykščiai) 

5. Radvilas Pelanis  

Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė 

 XI tarptautinio jaunųjų talentų konkurso „Tautiniai 

akcentai muzikoje“ laureatas, III vieta ansamblių 

grupėje (2017 m., Vilnius) 

6. Nojus Pudžemis  

Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė 

 VII tarptautinio lenkų fortepijoninės muzikos 

konkurso-festivalio, skirto F. Chopinui diplomantas 

(2018 m., Vilnius) 

7. Povilas Kašauskas  

Fortepijonas, mokytojos Agnė Enčienė ir Solveiga Miliūtė 

 VII tarptautinio lenkų fortepijoninės muzikos 

konkurso-festivalio, skirto F. Chopinui diplomantas 

(2018 m., Vilnius) 

8. Vakaris Daugirda  

Fortepijonas, mokytoja Aleksandra Ingaunytė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

9. Dominykas Laucius  

Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė 

 II respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Muzikos 

garsai“ laureatas (2018 m., Kaunas) 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

 II instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ Grand 

Prix laimėtojas (2017 m., Vilnius) 

10. Dominykas Gancevičius  

Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

 II instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ 

laureatas, diplomas už stilingiausiai atliktą baroko 

epochos pjesę (2017 m., Vilnius) 

11. Mindaugas Jonas Strauka  

Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

 II instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ 

laureatas,  diplomas už virtuozinės pjesės atlikimą 

(2017 m., Vilnius) 

12. Jokūbas Dovidas  

Fortepijonas, mokytoja Margarita Marija Bilkienė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

 VII respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio-

konkurso ,,Iš muzikos lobių skrynios“ laureatas  
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(2018 m., Vilnius) 

13. Lukas Eigėlis  

Fortepijonas, mokytoja Margarita Marija Bilkienė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

 Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalio-konkurso 

„Linksmieji pasažai“ laureatas ansamblių grupėje  

(2018 m., Vilnius) 

 II instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ 

laureatas, diplomas už stilingiausiai atliktą baroko 

epochos pjesę (2017 m., Vilnius) 

14. Gabrielius Gridziuška  

Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ laureatas (2018 m., Vilnius) 

15. Augustas Puteikis  

Vokalas, mokytoja Ramunė Rimkienė, 

smuikas Loreta Ardzevičiūtė, 

koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė 

 IV Respublikinio vokalinės muzikos konkurso-

festivalio „Kol širdyje lakštingalos giedos" 

laureatas (2018 m., Švenčionėliai) 

 Jaunųjų dainininkų festivalio-konkurso „Šalelėj 

Lietuvos“ laureatas , II vieta (2018 m.,Vilnius) 

16. Simonas Čeika  

Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas,  

koncertmeisteris Robertas Šiurys 

 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais 

konkurso diplomantas (2018 m., Kaunas) 

 II instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ Grand 

Prix laimėtojas (2017 m., Vilnius) 

 

17. Vilius Voveris  

Fleita, mokytoja Dalė Juozapavičiūtė,  

koncertmeisterė Renata Milašiūtė-Drungilienė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ diplomantas (2018 m., Vilnius) 

18. Jokūbas Matuiza  

Fortepijonas, mokytoja Audronė Aleksandravičiūtė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ diplomantas (2018 m., Vilnius) 

19. Ignas Glušnys  

Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina  

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ diplomantas (2018 m., Vilnius) 

20. Adomas Pledas  

Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė  

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
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piešiu“ diplomantas (2018 m., Vilnius) 

21. Dovydas Stankevičius  

Fortepijonas, mokytoja Alva Zagorskaitė 

 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ diplomantas (2018 m., Vilnius) 

22. Mark Škulov 

Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova 

 V respublikinio papildomo muzikos instrumento 

(fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 

diplomantas (2018 m., Kaunas) 
 Respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso 

„Skambinu su draugu“ diplomantas  

(2018 m., Elektrėnai) 

23. Adomas Choroch  

Fortepijonas, mokytoja Loreta Kuliešiuvienė 

 Respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso 

„Skambinu su draugu“ diplomantas 

(2018 m., Elektrėnai) 

 

24. Juozapas Ryliškis  

Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova 

 V respublikinio papildomo muzikos instrumento 

(fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 

diplomantas (2018 m., Kaunas) 
25. Martynas Strazdas  

Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė 

 V respublikinio papildomo muzikos instrumento 

(fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 

diplomantas (2018 m., Kaunas) 
26. Dominykas Čiulada  

Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė 

 VII respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio-

konkurso ,,Iš muzikos lobių skrynios“ diplomantas  

(2018 m., Vilnius) 

27.  Herkus Gedmantas, Dainius Memėnas, Jokūbas 

Krasauskas,  

Renaud Žilvinas Stėphane Rollin De La Garde De Chambonas 

Trimitai, mokytojas Arvydas Barzinskas 

 Respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio „Vilniaus 

fanfaros“ geriausio trimitų kvarteto nominacija 

(2017 m., Vilnius)  

2.2. Puoselėti 

mokyklos 

tradicijas 

Mokslo metais buvo įgyvendinti meniniai ir edukaciniai 

projektai, daugelis jų yra tęstiniai. Tokie projektai stiprina 

ryšius su bendruomene, kultūros ir švietimo įstaigomis. 

Tradiciniai renginiai: 

  Tarptautinei mokytojų diena LNOBT 

 šv. Kalėdų koncertas „Šventų Kalėdų šviesoje“ LNF 

salėje 

  koncertų ciklas „Skamba Kalėdų varpeliai“ šv. 

Kotrynos bažnyčioje 

 Dainelė Tėvynei  

 „Tau, Mamyte“ LNF 

 LMTA studentų koncertas - egzaminas 

 atvirų durų diena ir koncertų ciklas „Noriu būti 
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Ąžuoliuku“ 

 Dovana Tėvui 

 Absolventų laidos koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje 

 „Ąžuoliuko“ talentai iškilmingas koncertas ir 

apdovanojimų ceremonija šv. Kotrynos bažnyčioje 

 

Dalyvavo 1,2,3 m. m. jaunučių chorai: 

1 m. m. jaunučių choras  

Vadovė Daiva Leipuvienė, 

koncertmeisterė Svaja Skučienė 

 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų 

varpeliai“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 

koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

2m.m. jaunučių choras  

Vadovė Renata Kuncienė, 

koncertmeisterė Svaja Skučienė 

 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 

koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų 

varpeliai“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2018-03-17 Tarpmokyklinis tęstinis bendravimo ir 

bendradarbiavimo projektas „Dainuokime ir 

muzikuokime drauge“ – koncertas Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos Didžiojoje salėje 

 2018-03-24 XXIV Vilniaus muzikos mokyklų 

jaunučių chorų festivalis „Vilniaus vieversėliai“ – 

koncertas Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje 

 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 

koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2018-05-16 Aštuntokų koncertas-egzaminas Šv. 

Kotrynos bažnyčioje 

 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

3m.m. jaunučių choras 

Vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė, 

koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė 

 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 

koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2017-05-20 II šiaurės Lietuvos chorų festivalis 

Pasvalyje. Festivalio dirigentė Eglė Čigriejūtė 

Strolienė  

 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2017-11-25 Respublikinis festivalis „Chorų šventė“ 

Vilniuje 

 2017-12-02 XV tarptautinė Kalėdinė labdaros mugė 

– koncertas Vilniaus Rotušėje 

 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų 

varpeliai“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 
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koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

4 m.m. jaunučių choras  

Vadovė Edita Narmontienė,  

koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė 

 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – 

koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2017-10-25 LR Konstitucijos egzamino nugalėtojų 

apdovanojimai LR Prezidentūroje 

 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų 

šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2018-02-16 Šventinis koncertas „Dainuoju Lietuvą“ 

Katedros aikštėje 

 2018-03-10 Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, 

Vilniaus Kongresų rūmuose 

 2018-03-21 Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų 

konkursas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2018-04-27 Vydūno filosofijos festivalis, skirtas 

150-osioms gimimo metinėms – „Sveikata. 

Jaunumas. Grožė“ Šv. Kotrynos bažnyčioje 

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ 

Meno vadovas prof. Vytautas Miškinis, 

chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, Rita Nenėnaitė, 

Romas Skapas, Linas Balandis, koncertmeisteris 

Rimvydas Mitkus 

 2017-05-20 II šiaurės Lietuvos chorų festivalis 

Pasvalyje 

 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – 

koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje 

 2017-09-20 Šventinė konferencija, skirta 1917 m. 

rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių 

konferencijos 100-mečiui, Lietuvos Respublikos Seime 

 2017-10-01 VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis – 

koncertas Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje  

 2017-11-30 Tarptautinio mokinių piešinių konkurso 

„Tėvynės labui“, skirto Lietuvos valstybės ir Lietuvos 

kariuomenės 100-mečiui paminėti, iškilminga 

apdovanojimo ceremonija ir parodos pristatymas 

Vilniaus Rotušėje 

 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų 

šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

 2018-02-16 Šventinis koncertas „Dainuoju Lietuvą“ 

Katedros aikštėje 

 2018-02-16 „Geltona. Žalia. Raudona“ – koncertas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Šv. Jonų 

bažnyčioje 

 2018-03-10 Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Vilniaus 

Kongresų rūmuose 

 2018-03-11 TV3 televizijos projekto „Lietuvos garbė“ 

apdovanojimų ceremonija Nacionaliniame dramos 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/11/10/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-pamineti/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/11/10/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-pamineti/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/11/10/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-pamineti/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/11/10/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-pamineti/
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/2017/11/10/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-pamineti/
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teatre 

Išleistas mokyklos veiklos ir mokinių pasiekimų bukletas 

„Ąžuoliuko“ talentai http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/wp-

content/uploads/2018/06/AZUOLIUKO-TALENTAI_-

2018_bukletas-parasui.pdf 

2.3. Organizuoti 

seminarus, 

praktikumus, 

metodinius 

užsiėmimus, 

festivalius -

konkursus 

Surengtas seminaras šalies muzikos ir dailės mokytojams 

„Integruoto meninio ugdymo inovacijos“, programą rengė 

mokyklos direktorė A. Šikšnelienė. 

Seminaras- praktikumas „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

ugdymo aktualijos“, programos rengėjas ir lektorius mokytojas 

metodininkas A. Barzinskas Vilkaviškio muzikos mokykloje. 

Metodinė vokalo diena „Lietuvių liaudies daina vaikų muzikos 

mokyklų mokymo kontekste“. Pranešimą „Vaiko balso 

lavinimo ypatumai ir pedagoginis repertuaras“ ir atvirą pamoką 

vedė Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas 

metodininkas D. Afanasjev, pranešimą „Kūno paruošimo 

dainavimui ypatumai. Raiškaus, artikuliuoto dainavimo įgūdžių 

lavinimas, atliekant liaudies dainas“ skaitė Vilniaus chorinio 

dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mokytoja eksperte G. Skerytė  

Organizuoti festivaliai, konkursai: 

 II instrumentalistų konkursas „Link Parnaso“ 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-

konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 

 Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas 

 Jaunųjų dainininkų festivalis - konkursas  

„Šalelėj Lietuvos“ 

2.4. Stiprinti 

mokinių 

tautiškumą ir 

pilietiškumą. 

Mokykloje puoselėjimas ir ugdomas mokinių pilietiškumas ir 

patriotiškumas dalyvaujant renginiuose: 

 LR Konstitucijos egzamino nugalėtojų apdovanojimo 

ceremonijoje 

 Tarptautinio mokinių piešimo konkurso „Tėvynės 

labui“ baigiamajame renginyje, skirtame paminėti 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį ir Lietuvos 

kariuomenės 100-metį Vilniaus Rotušėje 

 Edukaciniame projekte „Bažnytinio choro samprata, 

misija ir raida „Krikščionių bažnyčios apeigos“ 

 Šventiniame koncerte „Dainuoju Lietuvą“ Katedros 

aikštėje 

 Koncerte skirtame Kovo 11-ai , Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai Vilniaus Kongresų 

rūmuose 

 „Lietuvos garbė“ apdovanojimo ceremonijoje  

 Koncerte Geltona Žalia Raudona, skirto Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti šv. Jonų 

bažnyčioje 

 Projekte „Vaikai kuria Čiurlionio Lietuvą“ M. K. 

Čiurlionio namuose 

 Lietuvos moksleivių sąjungos „Laiko kapsulės“ 

renginyje LR vyriausybės rūmuose 

 Vydūno filosofijos festivalyje „Sveikata. Jaunimas. 

Grožė“, skirtas 150 metinėms paminėti 

 Projekte „Dainelė Tėvynei“ 

 Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos....“ 

III TIKSLAS 

Stiprinti tėvų 

3.1.  Užtikrinti 

mokinių tėvų  

Organizuotos mokinių ir jų tėvų (globėjų) edukacinės išvykos:  

 4 m. m. choro koncertinė - pažintinė išvyka į Lenkiją 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/wp-content/uploads/2018/06/AZUOLIUKO-TALENTAI_-2018_bukletas-parasui.pdf
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/wp-content/uploads/2018/06/AZUOLIUKO-TALENTAI_-2018_bukletas-parasui.pdf
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/wp-content/uploads/2018/06/AZUOLIUKO-TALENTAI_-2018_bukletas-parasui.pdf
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ir mokytojų 

bendravimo 

kompetenciją 

 

 

bendravimą, 

tėvų 

informavimą ir 

dalyvavimą 

veikloje 

 3 m. m choro bendruomenės edukacinė išvyka į 

Nemuziejų 

 Mokytojo dienos šventės iškyla garlaiviu Neries upe 

 2 m. m. choro bendruomenės edukacinė išvyka į 

Anykščius 

 1 m. m. choro bendruomenės edukacinė ekskursija į 

Trakus 

Mokykloje sudarytos darbo grupės, komisijos į kurias 

kviečiami tėvai (globėjai): 

 dėl Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos strateginio 

plano parengimo ir darbo grupės sudarymo 

 dėl II-ojo instrumentalistų konkurso „Link Parnaso“ 

organizacinio komiteto tvirtinimo 

 dėl darbo grupės Tarptautinei mokytojo dienai paminėti 

sudarymo 

 dėl renginio Trakų Vokės dvare organizacinės darbo 

grupės 

 tradicinio projekto „Ąžuoliuko talentai“ mokinių ir 

mokytojų pasiekimų renginiams organizuoti: 2018 m. 

balandžio 29 d. edukacinę išvyką-koncertą „Melodija 

Lietuvai“ tarptautinių, respublikinių konkursų-festivalių 

laureatams ir diplomantams į Anykščius bei 2018 m. 

gegužės 30 d. tarptautinių, respublikinių konkursų-

festivalių laureatų ir diplomantų apdovanojimą, 

koncertą. 

 iškilmingo absolventų baigiamojo akto-koncerto 

organizavimui 

 parengti Asmens duomenų saugos politiką ir Duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo aprašą 

3.2. Mokinių 

tėvų apklausų 

organizavimas 

Parengtas klausimynas tėvams  

3.4. Savalaikės 

informacijos 

tėvams 

užtikrinimas 

Vyksta tėvų individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais, 

pamokų, koncertų stabėjimas. Instrumentų mokytojai savo 

klasės koncertus rengė kitose edukacinėse erdvėse. 

Organizuota atvirų durų diena „Noriu būti Ąžuoliuku“, 

konkursų laureatų ir diplomantų apdovanojimai „Ąžuoliuko“ 

talentai“, koncertai „Tau, Mamyte“ ir „Dovana Tėvui“. 

Mokyklos veikla skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, 

apie mokinio pažangumą ir lankomumą tėvai informuojami e. 

dienyne. 

 

11. Didžiausios problemos organizuojant ugdymą.  

Mokykla dirba dviejose patalpose Gedimino pr. 15A ir Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų 

namų 4 aukštas). Nėra sudarytų abiejų patalpų panaudos sutarčių. Mokykla patalpose Gedimino pr. 

15A neturi šilumos punkto ir jo nėra avarinių tarnybų sistemoje, neturime galimybių reguliuoti 

temperatūrą pagal oro sąlygas. Avarijos atveju negalime atjungti vandens tiekimo. Mokyklos 

pastato fasadas neremontuotas 30 metų, o stogas padengtas higienos reikalavimų neatitinkančia 

asbocementine, sutrūkinėjusia danga. Ne visose klasėse įrengta garso izoliacija. 

 

12. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos 

katedra ir Pučiamųjų katedra. Kompozitorių sąjunga, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 

Mokytojų namai, šv. Kotrynos bažnyčia, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilniaus miesto 

savivaldybė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto muzikos katedra, LRT, 
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LNK, LR Prezidentūra, šalies muzikos ir meno mokyklos, Stasio Vainiūno namai, Trakų Vokės 

dvaras, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija 

„Židinys“, M. K. Čiurlionio namai, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos didžiosios 

kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija. 

 

13. 2017-2018 m. m. įstaigos vykdyti miesto, šalies projektai, konkursai: 

Projekto pavadinimas 
Finansavimo 

šaltinis 
Gautos lėšos 

Projekto dalyvių 

skaičius 

Dovana tėvui   340 

Dainų šventė „Vardan tos...“   220 

Edukacinis projektas 

„Bažnytinio choro samprata, 

misija ir raida „Krikščionių 

bažnyčios apeigos“ 

  35 

Projektas „Vaikai kuria 

Čiurlionio Lietuvą“ M. K. 

Čiurlionio namuose 

  10 

Vydūno filosofijos festivalyje 

„Sveikata. Jaunimas. Grožė“, 

skirtas 150 metinėms paminėti 

  42 

 

14. 2017-2018 m. m. įstaigos organizuoti miesto, šalies, tarptautiniai konkursai, 

festivaliai, kiti renginiai 

Konkurso, festivalio, renginio  

pavadinimas 

Konkurso, 

festivalio, 

renginio  vieta 

Kolektyvų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų festivalis-konkursas 

„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 

Edukologijos 

universitetas 
 

114 

mokinių iš 24 šalies 

muzikos ir meno 

mokyklų 

Seminaras šalies muzikos ir dailės 

mokytojams „Integruoto meninio 

ugdymo inovacijos“ 

Edukologijos 

universitetas 
 59 

Projekto „Skambinu, 

įsivaizduoju, piešiu“ paroda  

Anastazijos ir 

Antano 

Tamošaičių 

galerija 

„Židinys“ 

 30 

Projektas „Dainelė Tėvynei“ Šv. Kotrynos 

bažnyčia 
2 jaunučių chorai 91 

Koncertų ciklas „Skamba Kalėdų 

varpeliai‘ 

Šv. Kotrynos 

bažnyčia 
3 jaunučių chorai 141 

Teatralizuotas koncertas iš ciklo 

„Visai šeimai“ „Šv. Kalėdų 

šviesoje“  

Lietuvos 

nacionalinė 

filharmonija 

Jaunučių choras 

bei berniukų ir 

jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“ 

180 

Koncertas „Tau, Mamyte“ Lietuvos 

nacionalinė 

filharmonija 

3 jaunučių chorai 141 

 Koncertas „Pasitinkant vasarą“ Stasio Vainiūno 

namai 
 10 

Kamerinių ansamblių koncertas 

„Grokim kartu“, skirtas Lietuvos 

100 mečiui 

Lietuvos žydų 

(litvakų) 

bendruomenės 

Jašos Heifetzo 

 35 
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salėje 

Koncertas Trakų Vokės 

bendruomenei „Skamba muzika 

dvare“ 

Trakų Vokės 

dvaras 
 50 

Koncertas „Melodija Lietuvai“  Pasaulinio 

anykštėnų 

kultūros centro 

Koplyčia 

 50 

 

15. 2017-2018 m. m. dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: 

 Tarptautinio mokinių piešimo konkurso „Tėvynės labui“ baigiamajame renginyje, 

skirtame paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį ir Lietuvos kariuomenės 100-

metį Vilniaus Rotušėje 

 

Bendradarbiavimas su užsienio partneriais: 

  Jared Daugherty, Minister of Music Sardis Presbyterian Church Charlotte, North USA 

 

16. Moksleivių, 2017-2018 m. m. įvairių konkursų dalyvių skaičius:  

2017-2018 m. m. Miesto Šalies Tarptautinių 

Konkursų dalyvių 0 23 9 

Konkursų laureatų 0 12 5 

 

17. Moksleivių skaičiaus kitimas įstaigoje per paskutinius penkerius metus: 

Metai 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Stojusių į mokyklą 

moksleivių skaičius 

90 120 110 89 77 

Priimtų į mokyklą 

moksleivių skaičius 

        45      50 53 48 51 

 

 

Direktorė Aušra Šikšnelienė 

 

 

Ataskaitą rengė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Liudmila Ikonikova 


