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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGY}'ENDINIMAS
vilniaus. Karoliniskiri muzikos

rnotyk@

straicginiu veiklos planu bei 2019 metq Mokyklos metiniu vciklos planu, kuriame numatyta skatinti
mokytojq profesini tobulejintq, rengti metodines priemones, atviras pamokas. Cerintt ugdl mo(sJ)
pasiekimus atsiZvelgiant i individuali4 bcsimokandiojo pazang4. Vyidyti mokiniq, reuutlglotclq.l
ir rnokytojq apklaus4 naudojantis IeUES online platform;. Akry;iai pletoti benjravimq- ii
bendmdarbiavim4, skatinti Mokyklos berdruomenes nariq pilietiSkun4. Sukurti saugiq ir jariki4
emocing ugdymosi aplinkq. Atnaujinri mokyklos ugdymo aplid<as.
2019^mctais Mokyklos rnokytojai sekmingai tobulino profesines kompctencijas: pcrengtos 5
kvalifikacijos tobulininro programos saries muzikos ir meno mokyk[] mokytojams, suor.ganizuota
10 seminaq,3 metodines dienos ir4 meist Skumo kursai. Mokyrojai dalijo;i g;reiq patiaimi
Salies
ugdymo jstaigose (14 merodiniq praneiimq), vede atviras pamokas VltniaLrs iaroliniStiq muzikos
mokykloje (28 atviros pamokos). Parengtos
patvifiinlos 4 metodines ugdy o priemones
n'ruzikos ir meno mokykloms.
2019 metais Mokykla sekmingai toblrlino ugdymo proces4 - nuolat ir sistemingai ryko mokiniq
asmcnines paZangos stebejimas. fiksavimas, rezultatq analizavimas. ugdymo problemq
aptarimai.
Pagal parengtq planq vyravo aktyvls (itraukiantys) ugdymo metodai: prolcktini veikla,
tieivienam
mokiniui sudaryta galimybe meninei saviraiikai kolektyvuose, skatinarnas individualios paZangos
pisiekirnLl Berinintas.
vilniaus Karoliniikiq muzikos mokykros moksleiviai ir mokybjai 2019 m. surenge 469 koncertus
jvairiose koncertinese erdvese: LR prezidenturoje, Lietuvos Reipublikos
Seime, Ktallo apsar_rgos
ministerijoje, Vilniaus televizijos bokite, Vilniaus Kongresq nlmuose, Vilniars S".
baznydioje, Vilniaus rotuseje, V. Kasiulio daiies mu;iejuic, M. K. aiuriio.io no-uur", S.
Vainiuno namuose, B. Grinccvidintes memorialiniamc buti-muziejujc, Vilniaus KaroliniSkiq
senilnijoje, Lietuvos teatro, kino ir muzikos rnuzicjuje, Vihriaus moiyrojq namuose, Vilniaus
miesro baZnytiose ( Sv. Ignoto bairydia, Sv. Korrl nos Laznycia, S.re. l,,t.rgetes Uarijos
Nekaltojo
Prasidejimo baZnydia).
aktyviai
koncertavo
socialiniq
partniriq
organizuojamuose
.Mokiniai
renginiuose (48 koncertai). Per metus kiekvienas Mokyklos mokinyi vidutinistainuo I iki
10 kadq
turejo galimybg dalyvauti pasircdymuosc (miesto, ialies, tarptautiniai rcnginiai, koncertai,
konl(ursaj, dempionatai, projektai).
viiniaus KaroliniskiLl .r'urzikos mokyklos nrokiniai festivariq konkursq dalyviai ir laureatai (30
tarptautinir+ konkursq ir 289 respublikiniq konkursrl nugaletojai). Mokyklos mokiniai XIX
atvir;jo
Lietuvos. puaiamqjrl instrumentq otkestrLl aempio[ato, Nacionalinio Jono Svedo konkurso,
Respublikinio.r,,aikq ir.iaunimo chorq konlurso ,,Mes Lietuvos vaikai,'; vaikq chorq fcstivalio

it

K;rt;r,

,,Dainq mozaika"; rnuzikuoj:urdiq Seinll t'estiralio-lonkurso..Caitlq p1nc..; III nacionalinio
puaiamrljq instrunentq solistq konkurso, XXI Nacionalinio B. Dvariono pianistq ir stygininkq
korlkurso, Tatptautinio Miko Vaitkeviiiaus akordeo[Ll orkestrq fcstivalio,,senieji Vilniaus
stogai"; Tarptautirlio muzikos atlikejtl konkurso ,.Kaunas Sonoruni", vr ta4rlautinio obojininkrl
dempionato,.respublikinio ir larptautinio akordeonistq konkuso ,,Vilnius 2019" X tarptaut;nio
,
jaunqjr] atlikejrl kamerinds ir dZiazo muzikos festivalio-konlurso,,saskambiai-2019,..
XI
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tarytaulinio Broniaus Jonuio vardo pudiamdrl instrumentq solistq, ansambliLi;rkest..l j.esti\.alio,
Tarytautinio akordeo,istrr konku'so Berg'ade (serbija) ir daugelio kitq konkursrl nugaletojai ir
dalyviai.
2019 mctais Mokykla aktyviai pletojo projekting veiklQ \,ykde 9 tgstinius ir inicijavo 4 naujus
projektus. Originalts mokiniq menines savirailkos pasirodymai dZiugino Lietuvos muzikos ir
meno mokyklq projckte ,.Ritmuojame ir kuriame knrtu.., '.paZinkime muzikos instrumentus...
,,Vasaros naktys", skirtame J. Naujalio 150-osiorns metinems pamineti, Nacionaliniame
eTwiming ir kituose projektuose. Simlbninio orkestro vasaros stovyklos baigiamasis koncertas
Kintq NukryZiuotojo Jezaus baZnydiojc, Vilniaus Karoliniikiq muzikos mokyklos mokiniq ir
mokytojtl ko[certas Vilniaus Kongresq rUmuose ir kt. apjungia ir vainikuoja bendruornenes
pasiekimus. Siekdama aktyvinti ugdymo ivairovg Mokykla 2019 metais pradejo bcndradarbiauti
su miesto ir Salics partneriais (pasirasyta 18 bendradarbiavimo sutariiq) iS jq keturios su uZsienio
- Latvijos, Anglijos, Vokietijos ir ltalijos ugdymo istaigomis. pasicktais Mokyklos rezulratais per
mctus dziaugiasi Det 14 000 klausytojq, apsilankiusiq organizuojamuose renginiuose.
Planuoti istekiiai buvo sekmingai naudojami pokydiams nrokykloje pasiekti. Vykdyta
mokiniq, tevq (globcjq) il mokytojq apklaus4 naudojantis IQUES onlinc platlbrma. Sukur.ta saugi.
jauki fizine iI emocinc aplinka, atnaujintos cdukacines erdves.2019 m. atnaujinta Vilniaus
Karolinilkiq muzikos mokyklos internetine svetaine. Mokyklos bendruomene yra aktyviai
iama i Mokyklos
mo proceso ir veiklos orsanizavim

II SKYITIUS
MDTU VEIKLOS UZOUOTyS, ntZUt-TATAI IR RODIKLtAt
. Pasrindiniai

rrraa usiU metu veiklos ezultatai
Re7l tatq

ve inimo
rodikliai (kuriais

Metq uzduotys

(toliau uiduotys)

Sioktini rezultatai

1.1. Tobulinti

Nuolat skatinti
mokytojq
profesini
lobulejim4.

ugdymo(si)
proces4.

vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys
irrykdytos)
Parengtos

kvalifikacijos
tobulinimo programos
ir suorganizuoti
seminarai (5
seminami). Surengtos
dalykq mokytojq
metodines dienos (3
mclodines dienos),
kviediami lcktoriai
pravesti meistriSkumo
pamokas (4 renginiai).

Pasiekti rezultatai ir jrl rodikliai

Surengti seminarai:

Respublikinis sryginiq
instrumentq seminaras
,.Senosios muzikos atlikimo
raida ir naujas poZiuris" (201901-04, Nr. V-2).
Respublikinis

semlnafas

,,Muzikos teorijos moky

as:

patidis ir inovacijos"( 2019-0123 Nr. V-6).
Respublikinis

scnltnatas

,,Muzikos teorijos mokymas:
patiftis ir ilovacijos" Lietuvos
parodq ir kongresLl centre
LITEXPO r2019-09-02 Nr. V67).
Seminaras

Karoliniikiq

Vilniaus
muzikos
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mokyklos
,,Suaugusiqjq

ypatumai"

mokytojams
mokymo
(2019-02-26 Nr.

AK-21).
Respublikinis
scmrnaraspraktikumas,,Mokytojq laikas"
nuostatai (2019-03-08 Nr. V2s).

Seminaras,,Mokiniq pasiekimq
paZangos ve(inimas,
jsivertinimas
asmcntnes
paZangos matavimas (2019-1010 Nr. AK-103).

ir

,.Specialiosios pedagogikos ir

psichologijos kursai"
mokykloms mokytojams
(2019- I l-08 Nr. AK-114).

Seminaras,,Vokalinio meno
ypatumai:

moksleiviq
saviraiikos ugdymas" (201910-03 Nr. V-72).

Muzikos teorijos. istorijos ir
kompozicijos dalykq nrctodine
diena,.Mokiniq gebejimrl
ugdynas projektiDeje veikloje
(2019-04-01 Nr. v-32).

Pudiamqjq

ir

muSamqjq

instrumentq dalykq metodines
grupes mokytojq Metodine
diena (2019-01-29 Nr. V-7).

Akordeono dalyko metodines
grupes mokytojq Metodile
diena (2019-02-26 Nr. V-15).
Solinio ir chori o dainavimo
dalykq mokytojq melodines
grupes Metodine diena (201903-08 Nr. V-26).

Festivalio .,Sugrizimai"
Dresdeno filharmonijos
kvarteto nariq
atviros
meistliikumo pamokos

su

Vilniaus Karolinilkig muzikos
mokyklos mokiniais (2019 m.

balandiio

men. p

emoruq

planas).

Vilniaus J. Tallat-KelpSos
konservatorijos akordeono
dalyko mokytojos ekspcftes
Liudmilos Daunorienes atviros
mcistriSkumo pamokos (2019
m. lapkidio men. priemoniq
planas)

Diiazo pianisto
Polevikovo

Andrcj
atviros
n1eistriSkumo pamokos (201911-25 Nr. V-88).
Latvijos Olaine miesto muzikos
mokyklos kokliq mokytojos
Andos Eglitc meistriSkumo
projekto
Pamokos
.,Skambandios stygos" metu

(2019

m.

lapkridio

men.

priemoniq planas).

Inicijuoti
metodinir.l
priemoniq ir
atvirq pamokq
rengim4.

Parengti metodiriai
praneiimai (,1
planesimai),
metodiniai leidiniai (2
leidiniai), muzikos

Vilniaus Karolinilkiq rnuzikos
nokyklos mokyrojLt metodiniai
pranesimai mokyklos ir Salies
rcnginiuose (14 praneiimLl):

kiirinirl aranZuotes
ansambliams ir
orkestrams (10 kuriniq

metodiniai praneiimai
,,Ansamblinio muzikavirno

aranzuodiq). Pravestos
lvairiq dalykq
mokytojq atvi.os
pamokos (28
pamokos).

Evos

Balachovidienes

subtilvhes"

pristatytas
Nemendines meno mokykloje ir
Vilniaus B. Jonuio rnuzikos
mokykloje;
,,Mokymosi

sutrikimai: bendrieji ir
specifiniai. Bldai pagelbeti
rnokiniui muzikos panrokoje"
Vilniaus Naujosios Vilnios
nruzikos mokykla:
Jolantos Taloakiotes metoditis
pnneSimas,,Muzikos poveikis
Zmogui" Vilniaus KaroliniSkiq
muzikos mokykloje;
Vladinriro Voskan metodiniai

pranesirnai -,,Orkestriniq
igidZiq Iormavimas pradiniame
ugdymo etape" Saldininkq S.
MoniuSkos menq nrokykloje ir

,,Ritmo poj[dio

ugdymas

orkestriniame

glollme:
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sudetingumas.

ivairove,
r.
Rudaminos meno mokykloje;
Renatos Deltuvienes Bakutes ir
Klaros
KarnaSeviiienes
metodiniai
PraneSimai
,,lnteraktyvios priemones
projektineje veikloje";
Zydrunos
Dervinytes
metodinis
praneiimas
,,l3rai!kingunro svarba chorinio

metodika" Vil[iaus

dainavimo pamokose ir
sceno

je" Vilniaus Karoliniikiq

muzikos mokykloje:
Jolantos
Babaliauskienes
praneSimas
,,Liaudies

instrumentq mokytoir] ir
vadovrl [udiena: bidai ir
gaLimybes

pasiekimams

gerinti":
Kgstudio Lipeikos pmnesimai .,2020 m. moksleiviq dainq
Sventes ansambliq vakaro
menines programos kurybiniai

ir

organizaciniai klausimai" ,
,,Bilbynininkq laimojimq XIV
nacionaliniame Jono Svedo
konkurse
iverlinimas"
konferencijoje ,,Nuolatinis
liaudies

instrull1cntines

muzikos Zanro tobulinimas;
patjrtys ir idejos" ir ..Muzikos

suvokimo ir scenines raiSkos
lavinimo ypatumai pradiniarne
muzikiniame
ugdyme"
Klaipedos Jeronimo Kadinsko
muzikos mokykloje:

Agnes Dilkstaites pranesimas

tarptautiniame

seminare
akordeono
lbrmavimasis
perspektyvoje.
Dabarties galimybcs ir ateties

.,Prolesionalaus

ivaizdZio
istorireje
iiiakiai"r
Mariaus

Baranausko
.,Sruolarkuno

Praneiimas
orkestro
strukt[riniai
elementai" tarytautiieje LM I A
koni'erencijoje
,,Muzikos
komponavimo pdncipai:
Siuolaikiniuose
kontekstuose";

orkeshas
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Danguoles Lingytes praneiimas
,,Klasikines gitaros atlikejo
karjeros
savirealizacijos
galimybes: mokyrnosi istaigos,
atlikejai, koDkursai, festivaliai"
respublikineje klasikines
gltaros
mokytojq
konferencijojc;
mokytojos Romos Roginskos
melodinis pranesimas ,,Ar jlsrl
nluzikos

ir

I

vaikui bitina

mokykla?" Saldininktl

S.

Moniuikos mcnq mokyklojc;

(2019 metq veiklos

planas,

patvirtintas isakymu 2018-12-

28 Nr. V-98,

Menesio

priemonitl velklos planai,
Metodiniq glupiq planai ir
veiklos ataskailos).

Parcngti metodiniai ugdymo
leidiniai:

Raimonda

Janutenaite
,,Skambanti draugyst0s pieva"

ISMN 979-0-9021716-0-l :
Zidruna Dervinyte ,, Dainuoju
ir iaidiiu"
ISMN 979-0-706246-7 l -0
Agne D[kstaite "Mazojo
akordeonisto knyga. Pirmieji

Zingsniai"

ISMN

9'19-0-

9021716-1-8;

Eva Balachovidiene,,Kaftusmagu!"
rsMN 979-0-70-615,1-33-6:

Vladimir Voskan

"Pjeses
akordeono orkl]stmi"
ISMN 979-0-706154-32-9:
Vytautas V. Barkauskas pjesirl
rinkinys
lbrtepijonui
..Karusele"
rsMN 979-0-706246 78-9:

Mokytojq ( V. V. Barkauskas,

E. Ciplys, J.

DapSauskas, V.
Voskan, K. Lipeika) muzikos
knriniq
aranZuotes
ansambliams
ir Mokyklos
orkestrams.
(Vilniaus
KaroliniSkiq
muzikos
mokyklos
koncertq
Drogrameles)
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Surengtos mokytojll atviros
pamokos mokykloje:
musarnqjrl instrumentq dalyko
Puidoko

mokytojo Almanto

atvira pamoka

,,Jaunojo

muiamqjq atlikejo ugdymas,

grojimo ivairia

perkusija

Vaidiulio alvira

pamoka

pag ndai",
trimito dalyko mokytojo Tomo

,,ParuoSiamieji timitininkq

pratimai. Groiimo igldziq
fomavimas ir interpretacija",

Gerimanto Statinio

atvira

pamoka

,,Ambuiilro
taisyklingo darbo itaka garso
artikuliacijai grojant variniais
pudiamaisiais instrumentais".

flcitos dalyko mokytoios .lulitos
Puidokes atvira pamoka

,.Grojimo fleita

lgndZiq

mentruame

itvifiinimas
r(]pcftuare",

klameto dalyko nokytojo
Tomo Grigo atvira

pamoka
,,Pradiniq igiidZiq formavinras
grojant klalnetu",

obojaus dalyko mokytojo
Viktor Palej atvira pamoka
galimybirl

,,Techniniq
ugdymas",

fleitos dalyko mokytojos Vitos

Tratiends atvira

pamoka
m4stymo
ugdymas
,,Muzikinio
fl eitos dalyko pamokoje",
saksofono dalyko mokytojo
Vytauto Mocklno atvira

pamoka ,,Pradinio
prasigrojirno
saksolbnui:
tbrmavimas
intcrpretaciia"i

etapo

pratimai

ir

ig[dziq
kuriniq

foftepiiono dalyko mokytojos

Aulros

Guobienes atvira

parnoka,.Atlikimo tobulinimas,
ruosiantis konkulslri":
lortepijono dalyko mokytojos
Alinos Paigoziros atvilos

panokos: ,,Ansamblinio
grojimo ir akompanimento

svarba jaunojo pianisto
ugdyme",
,,Muzikalumo
ugdymas pradiniamc grojimo
fortepijonu ctape".

.,Garso

valdymo lghdTiq lbrmavimas
pradiniame grojimo fofiepijonu
ctapc",,,Mokinio savarankiiko
darbo igndZiq ugdymas",
..Muzikinio tcksto supratimas ir
interpletavimas".
akoldeono dalyko mokytojos
lvos Balachoviaienos atvira
pamoka
.,Fortepijonires

fakttros kurinirl

atlikinas

su chlonlatine
klaviat[ra",
papildonro lb epijono
mokytojos
Nijoles
akordeonu

Mikneviiienes atvira pamoka
,.Programines pjeses mokynlo
ypatumai ir
kurinio
intcryretacija",

akordeoro dalyko mokytojo
Vladimir Voskan atvira pamoka
,.Ritmikos jtaka ansambliniame

grojine:

problematika

ir'

sprendimo budai",

akordeono dalyko mokytojo

Raimunds Ungurs atvira
pa,noka .,Dumpliq trcmolo
igudZiq formavirnas";
mokytojo Jurgio Daplausko
atvilos pamokos: ,.l aisyklinga

aftikuliacija grojant icmaisiais

va

nlals

pucramalslals

instrumentais",,,Kurinio tentpo
suvokimas ir isisavinimas tubos
dalvko
pamokoje",

"Taisyklingas oro sroves
formavimas grojant lyrinius
kirinius",,,Tolygaus tembro
formavimas grojant bosiniu
trombonu";
chorinio dainavimo mokytoios
Zydrlnos Dervinytes atviros
pamokos;
,.Taisyklingo

kvepavimo formavinras ir
lavinin'ras iaunudiq chore",
.,Artikuliacijos ir dikcijos
lavinimas". ..DaugiabalsiSkumo

I
ugdymas: dvibalsio dainavimo
tribalsio
ityifiinimas
pradmenys",
dainavimo
,.Frazavimas, grandininio
kvepavimo pradmenys";
solledZio dalyko mokytojos
Klaros KamaSevidie[es atviros
pamokos ,,Kelionc i muzikos
sal!" I kl. rnokiniq tcveliams;
solfedlio dalyko mokytojo
Vytauto
Barkausko
edukacines pamokos,.Muzikos
kompiuterines technologij os"l
Lainutes Pakalkiencs atvira
pamoka,,Muzikiniq techninirl
igudZiq ugdymas papildomo
foftepijono panrokojc";
smuiko dalyko mokytoios
Marinos Matulevidienes atvira
pamoka ,,Pradiniq klasiq
groj imo ig[diiq fonnavimas;
Vilniaus KaroliniSkiq muzikos
mokyklos mokytojq atviros
pamokos kitose lalies ugdymo
istaigose:
chorinio dainavimo mokytojos
Zydrlnos _Dervinytes atviros
pamokos .,Zaismingq elemcntq
naudojin'ras siekiant nrokiriq
denresingumo
pamokose
pimaisiais chorinio dainavimo
netais" Vilniaus muzikos
mokykloje .,Lyra", ,,6-7 metLl
vaikq muzikinis ugdymas"
Vilniaus chodnio dainavimo
mokyklojc.,Liepaites";
akordeono dalyko mokytojos
Evos Balachovidienes atvilos
pamokos ..Ritminio pojhdio
fbmavimas" Nenenaines

ir

V.

muzikos mokykloje

ir

,,Tarytautinio akordeonistq
konkurso ,, Vilnius 2019"

plivalomojo
intcryretacijos

tepertuarc
niuansai"

Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokykloie;

solfcdZio dalyko mokytojos
Klaros Karnaicvidienes aivira

pamoka,,Soltadzio dalyko

diktanlll raiymo

ypatumai"
lltenos meno mokvkloie;
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fortepijono dalyko mokytojos
AauSros Guobienes atvira
pamoka,.Muzikiniq gebejimq
ir motyvacij4 turiniiq vaikq
k[rybinio mqstymo ir

individualumo

ugdyrnas"
GrigiSkiq rneno mokykloje;
alto dalyko mokytojo Manto
meish iikumo
Makricko
panrokos BirZq V. Jakubeno
muzikos mokykloiel
Ronros Roginskos atvira
pamoka,,Sudetiniai ritnrai

k[rinyje: sunkurrai il jq

iveikimas"
.,{Zuoliuko"

Vilniaus
muzikos

mokyklojc;

(2019 metq veiklos

planas,

patvillintas isakymu 2018-12-

28 Nr. V-98

Menesio

pricmoniq vciklos planai,
Metodiniq grupiq planai ir

veiklos ataskaitos).

Atnaujinti ir
koreguoti kasmet
rcngiam4 ugdymo
planq,
alsiZvelgiant i
kintandius
poreikius ir
finansines
galimybes.

l.2.PIctoti
bendravimq ir
bendradarbiavim4.

Palcngtas ugdymo
planas atsizvelgiant i

mokiniq veiklos
individualizavimo
poreikius, kuriuose
vyrautq aktyvDs
(itraukiantys) ugdymo
metodai.

Itlaukti

Aktyvus

bendruomenq,
ypad tevus
(globejus,
rupintojus) i
veiklq planavimq.

bendruomenes ypaa
tevq (globejq,

I[pintojq)
dalyvavimas
Mokyklos vciklosc.
Yra suteikta galimybe
veftinti ugdymo
paslaugq kokybE ir

Parcngtas

ir

koreguotas

Vilniaus Karoliniikiq muzikos
rnokyklos 2019-2020 m. m.
ugdymo planas.

Nuo 2019 m. m. Mokykloje
\Trau.ja aktyms (itraukiantys)
ugdymo metodai: projektine
veikla. kiekvienarn mokiniui
sudaryta galimybe meninei
saviraiSkai kolcktyvuose.
Ugdymo planas 2019-2020 m.
m. tvirtinimas- 2019-08-10 Nr.
v-55
Remiantis IQES online
plallorma ir isivertinimo darbo
grupcs nariq grupes siilynais
parengtas klausimynas mokiniq

levams

(globejams,

rupintojams)

,,Mokyklos
aplinka" kur aktyviai iSrcikita
nuomone (2019-03-14, Nr. V27\.

teikti paslaugLl

Mokyt. Klam Kamasevidiene

pasiulymrLs

kasnet rcngia atviras solfedzio
dalyko pamokas mokiniq

tobulinimui.

tevelians

(globejams,
r[Dintoiams). kuriuose tevai
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uzpildo anketas ivertindami
ugdyno kokybg ir teikdami
pasiulymus. (2019 mctq veiklos

planas, patvirtintas isakynlu
2018-12-28 Nr. V-98 Mcncsio

pricmonirl veiklos planai,
Metodiniq grupiq planai ir
veiklos ataskaitos).

Suengti 85

Kalediniai
koncertai teveliams. kur
sulaukeme per 2000 klausytojq.

Mokyklos Vilniaus Kongresq
r[mq koncertuose apsi]anko pcr
900 klausytojq. Itin gausiai
teveliq lankomi ir Mokyklos
organizuojami proiektai ir kt.
lenginiai.

(2019 nrctq vciklos pla11as,
patvi(intas isakymu 2018-12-

28 Nr. V-98,

Koncefirl

programeles).

Siekti aktyvinti
bendradarbiavim4
su kitais micsto,
ialies ir uZsienio

partne

ais.

Pasiraiyti 5-6 naujas
bendradarbiavimo
sutafiis su Vilniaus.
ialies ir uZsicnio
parneriais.

Pasilaiyta Bendradarbiavinlo
sutarris su Vilniaus IopSeliu
darzeliu,,Boruzele" (201 9-0206 Nr. 1).
Suta(is su Lietuvos kuriiqjq ir
nepri girdindiqjq ugdyrno
centru (2019-02-20, Nr.2).

Suta is su Vilniaus ,,Atgaios"
specialiqja mokykla (20 I 9-0320,Nr.4).
Sulartis su Vilniaus Zemynos
gimnazija (20l 9-03-18, Nr. 5).
Bendradarbiavimo sutaft is su
Lenkq muzikos nlokykla
Londone (Ang1i ja) (201 9-0330, Nr.6).

Bendladarbiavimo sutartis su
Kekavas muzikos ntokykla
(Latvija) (2019-03-30, Nr.7).
Sutartis su Siauliq Dainq
muzikos mokykla (201 9-04-04,

Nr.8).
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Sutaxtis su Alytaus muzikos

mokykla (2019-04-04, Nr. 9).
Sutartis su Utenos meno
mokykla (2019-04-04, Nr. l0).

Vilniaus Zerudio pradine
mokykla (2019-04-17, Nr. 11).
,Sutartis su Varenos Jadvygos
Ciurlionyt€s menq mokykla
(2019-05-17, Nr. 12).

Sutartis su Austrijos lietuvirl
bendruomene (2019-05-20, Nr.
13).
Sutartis su Kauno Juozo
Gruodiio konservatorla (20 1 905-24 , Nr. l4).
Sutaltis su Lietuvos
kompozito rl s4junga (201905-24, Nr. l5).
Sutartis su Vilniaus Justino
VienoZinskio dailes mokykla
(2019-06-14, Nr. 16).
VSI Vilniaus Rotuse (2019-0918, Nr. 17).
Bendradarbiavimo sutartis su
Frankfurto lietuviq
Sestadienine mokyklele

,,,{iuoliukas"
l8).

(201 9-09-1 9,

Sutartis su VS] ,,Kintai
(2019-09-27, Nr. 19).

Inicijuoti ugdymo
turinio ivairovg,
pletojant
projekting veiklq.

lnicijuoti naujus
pletoti tlstinius

projektus(5-6

ir'

Nr.

Ats"

Bendradarbiavimo sutartis su
Vytauto didziojo universitetu
(2019-08-30; Nr. 20)
PasiraSyta bendradarbiavimo
sutartis su Olaines muzikos
mokykla (Latvija)
(2019-11-08 Nr. 24).

proiektai).
Buvo r,ykdomi tgstiniai
Mokvklos Droiektai:
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VI Lictuvos muzikos il meno
mokyklq iaunqjq pianistrl
etiudq konlursas,.Jaunieji
virtuozai" (2019-02-26 Nr. V16).

VIII Vilniaus miesto muzikos
ir meno mokyklq.jaunqjq
gitaristq festivalis (20 1 9-03-04
Nr. V-17).

Vl lcspublikiris muzikos ir
nreno mokyklq konkursas .,lS

rnuzikos 1obit1 skrynios"
(2019-03-04 Nr. V-18).

Il tarptautinis styginiq
instrurnentq jaunqjq atlikcirl
konkursas ,.Diena su lietLrviska
pjese" (2019-03-27 Nr. V-31).

llrespublikinis akordeono
muzikos festivalis .,Pasaulio
muzika. Ritmine palete" (201904-02 Nr. V-33).

VIII Lietuvos muzikos ir
meno mokyklq jaunqjq
pianistq ir ansambliq Lstivalis
,,Sk.nnbanti svajone" (201 9-0411 Nr. V-40).
VII tarptautinis populiariosios
dainos konkursas,,Muzikos
arena", XIII talTtautinis
iaundq talentrl konl(ursas
,,'l autiniai akccntai nruzjkoie"
(2019-11-14 Nr. V-82).

VII respublikinis gabiq
muzikai vaikq festivalis (201911-1,1Nr. V-83).
2019 m. vykdytas tEstinis
projcktas,.PaZinkinrc muzikos
instr'umentus", sulengta I 8
koncertq Vilniaus miesto
vaikq l/d ir pradinese
mokyklosc. (Mokiniq ir
n1okytojrl iSWkrl jsakymai).
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Nauji 2019 metais inicijuoti
proi ektai:

RespLLblikinis styginiq
instrumenlq jaunqj q atlikejq

fcstivalis,,Baroko puota-'
(2019- l0-24 Nr. V-76).
Respublikinis projektas
,.Ritmuojame ir kuiiarnc kartu"
r.ykdomas keliais etapais kanu
su Salics ugdymo istaigomis.
(2019-04-30 Nr.
41,
2019-12-12 Nr.
92).

V
V

Tzuptautinis Lietuvill autoriq
kuriniai vaikams" (20 1 9-05-23
Nr. V-49).
Tarptautinis projektas.,
Skambaniios stygos" (20I9 m.
lapkidio men. priemoniq
plams).
Seminatas-praktikurnas

.,Mokytojrl laikas" (20 I 9-03-08
Nr. V-25).
1.3. Mokyklos
veiklos kokybes
isivertinimas.

Organizuoti
Mokyklos
isivertinimq
rcmjantis IQUES
oDline platformos
klausinrynais.

Palengtos ir viesai
skelbiamos vertinimo
iSvados. Numatonas
priemoniq planas ir
priemones Mokyklos
veiklos kokybei
gerinti.

2019 metais vykdyta rnokiniq,
(globciq)
mokytojrl
apklausa,.Mokyklos aplid<a"
naudoiantis IQUHS onlinc bci
isivcrtinimo darbo grupcs narirl
parengtais
klausinrynais.
Apklausoje dalyvavo 85%
mokyklos V-VIII kl. mokiniq,
55% jq tevq (globejq) ir 65 %
mokytojq.
Mokyklos
bendruomene vertino rnokykJos
aplinkq, 1nokiniq. mokytoiq ir
tcvrl tarpusavio bcndravimq,
mokyklos renginiq kokybg ir

tivq

ir

teike pasillymus.

lSvados

pateiktos Mokyklos Tar1,bai,
issamiai analizuojama buvo
Mokytoiq tarybos posidyic.
Isive inimo stipliosios puses:
saugi irjauki mokyklos aplinka.
aktyvus bendruomenes nariai,
\,yrauJa

gcranoriikurnas.

Mokiniai patentinti, kad gali
paivairinti nruzikos panrokas
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inforracincmis

technologijomis, moksleiviq

tevai teigiamai

vertino
nrokyklos tcikiamas paslaugas,
renginirl gaus4, nlokytojai
dTiaugesi jaukia darbo aplinka
ir saltykiais su kolegomis.
Mokyklos bendruomene, kaip

silpnqj4 pusg

iiskyle

reiiDaudot4 bibliotekos erdvq,
taip pat pabreze, kad ttuksta
poilsio erdviq mokykloje.
Atsizvelgiant ! isivctinimo

rezultalus. buvo numatytas
priemoniq planas

il

priemones
Mokyklos veiklos kokybei
gerinti: irengti poilsio vietas ir'
bibliotekelg
koridoriuie,
Mokyklos
irengti

kieme

suoliukai poilsiui laisl.u luo

panrokq melu. A.tnau.jinti
bibliotekos erdvg - sudaryti
galimybcs mokytoiams ir'

l

4.Atnauj

inti

Mokyklos ugdymo
aplinkas.

frengti higienos
reikalavimus
atitinkaniias
patalpas,

modernias klases
ugdomajai veiklai
ugdyti.

Irengta pudiamqirl

ir

mokiniams
naudotis
intcmctinir.l
bibliotekq
teikiamomis galimvbemis.
2019 m. atnaujintos Mokyklos

rekonst otas
mokyklos rusys, irengtos 5

muiamqjq

patalpos,

instrumentq specifikai
taikytos aplinkos (
4 mokymo studijos).

orkestro

p

ir bugnll

Klasese irengta

klases.

akustine

sistema. rekuperacine vedinimo

sistema. lrengtos pagalbines
patalpos, pakeista elektros
instaliaciia, atnauiinti Iaiptai.
Mokyklos kieme irengti nauj i

suoliukai. Muzikos teoriios
dalykq klascse atnaujintos
ialiuzes.

Mokykloje siekiama iSnaudoti
visas skaitmeniniq technologijq

galimybes mokymui

ir'

mokymuisi

(Mokyklos saleje sumonluolas
ckranas bei iranga, isigyti 2
kompiute ai, 10 planietiniq
kompiuteriq).

Nupirktos skraistes

ir'

marikineliai mokyklos clrorans
ir orkestrams.
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Mokykla jsigijo laujus 64
muzikos instrumentus ir j,l
priedq.

Kwti

saugi4

ir

jauki4 emocing
aplinkq.

Bendruomene aktyviai
dalyvauja atmintirq
valstybiniq Svendiq
minejimuose,
tradicinese Mokyklos
bcldruomcnes
iventese (Uigavdn6s,
Mokytojq, Adventine
popiete, Mokyklos
baigimo paZymejimq
jteikimo ivente).

Mokykloje
organizuojamos
edukacines popietes.
susitikimai su iSkiliais
Lietuvos dailininkais.
rengiamos parodos ( 2
ekspozicijos).

Vilniaus Karolini5kiq muzikos
mokykloje surengtos parodos ir
susitikimai su garsiais Lietuvos
menininkais:
2019.02.08 S. Kruopio tapybos
darbq parodos atidarymas (

2019

m.

vasario

mdnesio

priemoniq planas).

2019.09.19 S. UrbonaviiiausSamo tapybos darbq parodos
atidarymas (2019 m. rugsejo
mdnesio priemoniq planas).

Rengiami

mokyklos
bendruomenei skirti renginiai:

2019.02.13

koncefias
(2019
m. varsado menesio priemoniq
planas).

,,Mokytojas

ir mokinys"

2019.02.14

Lietuvos
dienos
minejimas-koncertas (20 1 9-0213 Nr. V-10).

nepriklausomybes

2019.03.09

Lietuvos

nepriklausomybes atk[rimo

dienos

minejimas-koncertas
(2019-03-05 Nr. V-21).

2019.02.28 UZgavenirt SvenG
Vilniaus KaroliniSkiq muzikos
mokykloje (2019-03-04 Nr. V19).

2019.03.27 renginys,,M[sq
talentq medis"(2019 m. kovo
men. priemoniq planas).

2019.05.08 solinio dainavimo
mokiniq koncertas,,Dainuoju
su mama" (2019 m. geguies
men. priemoniq planas).
20t9.05.2',7

iskilmi11gas

rrokvklos baisimo oaZymeiimu
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iteikimas Vilniaus

rotuseje

(2019-0s-22 Nr. v-48).

2019.10.04

tarptautines
mokytojq dienos mindjimas
(2019-09-30 Nr. V-70).
2019.11.14
konccrlas
,.Mokytoj ai mokiniams",
(2019
lapkridio men.
pricmoniq planas).

m.

2019.12.19
bend omenes

Mokyklos
adventine

popiete su Zveryno parapijos

Svd. Mergeles

Marijos
Prasidejimo
baZnydios kunigu V. Rapaliu,
(2019
gruodzio men.
oriemoniu olanas).

Nekallojo

m.

Uiduotys, neivvkdytos ar ivykdytos
llZduotys

iS

d.lies d6l

ci tokiu bu\
PrieZastys. rizikos

o

2.1

3. t.liduot"vs ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatyt'os, bet ivykdytos
ildornr. iei buro atlikta

UZduotys / r,ciklos
3.1. AhaLiinta Vilniaus KaroliniskiLt muzikos
Mokyklos internetine svetaine.

3.2. Parcngti ir patvirlinti Biudietinds istajgos
Villir.r. Kar.,lini(\iu mu,,iln! lrnL) k los nuo5tatai.

Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2019 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-130
3.3. Siekiant uztikrinti sklandq mokyllos veiklos
organizar imo procesq ir mokyLojq etatinio
apmokejimo igyvendinim4 Mokykloje parengti ir
atnaujinti dokumentai:

Vilniaus KaroliniSkiq mr.rzikos mokyklos
mokytojq darbo kruvio sandaros nustatymo tvarkos
apraSas ( 2019-08-30, Nr. V-57).
Parengti mokl tojq pareigl biq apraSymai
(2019-08-30, Nr. V-58).
Nauja redakcija Vilniaus KaroliniSkiq muzikos
mokyklos darbo tvarkos taisykles (2019-09-02, Nr.

v-64).
Vilniaus KaroliniSkiq muzikos mokyklos

Poveikis ivictimo jstaigos veiklai
Atnau.jinta intemetine svetaine turinio
valdymo platlolma ir iivaizcla suteikia
grlinrl bg MokyLlo. b<ndruomenci ber
visiems apsilankiusiems dar noderniau
ir inlbrmatyviau nasiekti informaciia.
Vilniaus Karoliniikiq muzikos nokykla
atndujin,, Vilniau\ Kar,'lini.liq nruzil,,':
mokyklos nuostatus.

Parengti dokumentai reglamentuoja ir
uztikina sklandq Vilniaus Karoliniskiq
nruu ikus ra,.k1 k l,* r rik l,* orgarrizur irrrq
ir igyvendinimq.
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Pedagogrl atestacijos komisijos darbo reglamentas,

(2019-06-03, Nr. V-50).
Vaiko gerovds komisijos bei parl iiq prevencijos
rrykdymo tvarkos apraias (2019-03-05, Nr. V-20).

Vilniaus KaroliniSkiq muzikos mokyklos
finansq kontoles taisykles (2019-09-02, Nr. V-62).
Vilniaus KaroliniSkiq muzikos mokyklos
mokiniq elgesio taisykles (2019-11-25, Nr. V-87).
Vilniaus KaroliniSkiq muzikos mokyklos
antikorupcijos komisijos sudarymo ir apgaules ir
korupcijos prevencijos tvarkos aprasas (201 9-08-30,
Nr. V-55).

Vilniaus KaroliniSkiq muzikos mokyklos
mokytojq darbo laiko grafiko sudarymo bendrqjq
nuostatq apraSas (2019-09-02, Nr. V-66).
3.4. 2019 metais planuotos veiklos susijusios su

Mokytojq praktine

-

metodine veikla

ir'

bendradalbiavimo su socialiniais partneriais buvo
Zenkliai viriytos nei suplanuota:
Planuoti 5-6 tqstiniai
nauji Mokyklos
organizuojami projcktai. o ivykdyti 9 tqstiniai ir.4
ruuji projektai;
Planuota pasira5yti 5-6 bendradarhiavirno sula is sLl

ir

socialiniais pametiais.

o

bendradarbiavimo sutatdirl

pasiraSyta
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su rriesto.

ialies ir'

Mokytojrl pmktines nletodines veiklos
gausa, skatina prolesiniq kompetenciirl
tobulcjinrq. Jrlijinr,.i ger4ja latin'n.i.
nLolat !,c.in.'n Vokl klu: rrikltr. .r
rnokiniq paZangos rezultatai.

uzsienio ugdymo istaigon1is:
Planuola parengti 2 Metodiniai ugdl,rno lcidinius, o

parengla 4 netodirriai leidiniai ialics rnuzikos

ir.

meno mokykloms;

Planuoti 4 mokytojq metodiniai pranciimai Salies
seminaruosc. konl'erencijose ir kt., o parengti ir

pristatyti

l4

VilniarLs Karoliniikiq muzikos

mokyklos mokytojq metodiniai praneSirrai ialics
mokyb jams.
4. Pakoreguotos praeiusiq metu veiklos

ll2duotys
4.1

uiduotys (iei tokiu buvo) ir rezull atai
Rczullatq vertininro rodikliai

Siektini lezultalai

(kuriais vadovaujantis
verlinama. ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai

irjLl rodikliai
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l

sKYlllus

IASIEKTU RtrzULTATU vvKDANT uZluous lsrvrnuNlMAs IR
KOMPETNNCIJU TOBULINIMAS
Pas

rezulta

kdant uZduotis

tmas

UZduodiq ivykdymo apraiymas
L UZduotys ivykdltos ir virsijo kai kuriuos sutartus vedinimo rodiklius
5.2. U:duotys ii csrnes ivykdytos pagal sutartus vertinirro lodiklius
5.3. Ivykdytos tik ka; kurios uiduolys pagal sutaftus vertinimo rodiklius
5.4. UZduolys ncivykdytos pagal sutafius vcdirirro rodiklius

5-

Pazymimas atitinkamas
langelis
Labai serai !
Gel?i I
PateDkinamai

E

NeDatenkinamai

tr

6.1. Stralecinis
iitekliu valdvmas usdymo
6.2. Svietimo politikos scrinimas. saue.ios ugdvmosi aDlinkos ki.r mas.

Aldona Skuibyte

Dircktorc

20)0 01

(vardas ir pavarde)

(svietimo israigos vadovo pareisos)

11

(dara)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
Ivcrtinimas, jo pagrindimas ir siilymai: Uiduodiq vykdymq vertiname labai gemi. 2019metll
veiklos nzduotys irTkd,vtos. Ym veiklq, kurios ncbuvo planuotos ir nustatytos. bet ivykdytos.
Mokyklos bendruomene atvira naujiems iSSirkiams ir pokyiiq lgyvendinimui, kuria veiksmingas
mokymosi strategiias, rengia ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones,
skleidzia gerqjq pedagogilio darbo patirti, skatina mokytojq profcsini tobulejinrq.
7.

Mokyklos Tarybos pirrnininkas

Komeliius KamaSevidius

(niok),k1oje mokyklostarybos
igaliotas asmuo, lvietimo pagalbos israigoie

(vardas ir pavarde)

2020-02-03
(data)

savivaldos insritucijos igaliolas asnuo
i darbuotojq atstovavlmq isyvendinantis asnruo)

/",ea"
8.

Ivcrtinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

Vilnisus mlcslo so!ivald
vyriausioji pstffcja

(sllitim?f triHuI'1!ininlo

teise\ ir
parergaq lg) !end nr1cr.\ rnstrlucrto\
(dalininkq susi nkimo) jgalioto asmens

(vardas ir pavarde)

pareigo,

Galutinis metq veiklos alasLailos i\

1"9". .? -'
eninimas
_----------t-

,1ry#4
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IV SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uiduotys
(nustatomoq ne ma:iau

laip I ir ne

5

Sicktini rezultatai

UZduotys
9.1. Tobulinti ugdymo (si)
procesq.

1. Ugdymosi pasiekimq
gerinirnas, atsiZvelgiant i
individualiq mokinio
pazang4.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauiantis
vellinama, ar nustatytos
uzduotys ivvkdvtos)
Atnaujinta
koreguota
Vilniaus Karolini5kiq muzikos

1.

ir

mokyklos mokiniq Mokymosi

pasiekimq ir

paZangos

vertinimo sistema.
2. Vykdoma individualios

nrokiniq paiangos
stebesena.

2.

Parengtas

individualios

mokinio
pazangos

stebesenos lvarkos apraias.
Sistemingas pasiekimq ir
vertinimas,

pazangos

dil'erencijavimas

ir
individualizavimas. Pratybq,
akademiniq

koncertrl,

baigiamqjq Ziniq patikrinimq,
koncortq il konkursrl perklausq
organizavimas, atsilvelgiant i

mokiniq mokymosi kruvill
pasiskirslym4.

Mokiniq saviraiSkos
plctojimas Mokyklos
kolektyvq veikloje.
3.

9.2. Kurti saugias Mokyklos
ugdymo aplinkas.

1. Skatjnti bendruomenq
prisideti pric palankios
emocincs aplinkos kr-rrimo
Mokykloje. stiprinti vaikq
emocines geroves s4lygas
bcndruomenes
savalankiSkumq.

ir

3.

Mokyklos mokiniq,
dalyvaujandiq
kolektyvrl
veikloje, skaidius sieks 90 proc.

L

Suorganizuoti rcnginius

itraukiandius vis4 Mokyklos
bendruornenq (ne maziau 15

renginiq). Surenglos Zymiq
Salies dailininkq parodos -

susitikimai;

Sventes

2. Atnaujinti Mokyklos
edukacines erdves.

9.3. Stiprinti mok),tojq gcrosios
patirties sklaidq ir kolcgialq
mokymqsi.

1. Olganizuojamas

hfptingas mokytojq
mokymasis. Mokytojai
mokosi drauge ir vioni iS

organizuojamos

Atvirq durq dienos Mokykloje,
minimos Lietuvos Valstybiniq
lventes, Kalendorines mctq
ir kt. renginiai.

2. Atnaujinla Mokyklos
biblioteka- atvirose

pastatyti 2

erdvese

stacionarus
skaitmeniniai pianinai.

L

Per metus suorganizuoti r1c
nraZiau kaip 2 3 scrninarai, 3
metodines dienos, kviediami
lcktoriai pravesti meistrilkumo
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pamokas (3

kitq. Gereja pamokq

rcrginiai).
Surengtos mokytojq atvilos
pamokos (20 pamokq), kurios
aptariamos ir patcikiarna
rekomendaciiLl. ka tobulinti.

kokybe.

9.4. Pletoti projektinQ veiklq su
Salies ir uZsienio socialiniais
pafineriais.

L

Skatinti

saviraiSkq,

socialines ir

1.

mokiniq
Organizuoti tQstiniai
ugdyti projektai, konl(ursai festivaliai
emocines

kompetencij as.

(10 renginiq);
,,PaZinkime

proiektas
muzikos

iNtrumentus", mokytojq ir
mokiniq koncertai Vilniaus
Kongresq rlmuose ir
Lietuvos
nacionalineje
filharmonijoje ir kt.
Naujq socialiniq partneriq
itraukimas i Mokyklos veikl4 (3
bendradarbiavimo sutartys).
2.Ugdyti mokiniq
pilietiikum4.

2. Bendradarbiaujant su Sausio
13-ql4 nukentejusiqjq draugija

surengtas Sausio

13-osios

minejimas- koncertas Vilniaus

televizijos bokste, Lietuvos
Respublikos Seime Laisvds

gynejq dienai

pamineti:
Lietuvos projekto,,Ritmuojame
kuriame kartu" koncertas
Lietuvos nepriklausomybes
atkiirimo 3o-mediui ir kt. (4
renginiai).

ir

3.

Organizuotos Mokyklos
mokinirl koncefi ines edukacinas
iirykos (5 koncertines keliones
i uZsienio Salis).

3. Inicijuoti mokiniq
eclukacines iir,ykas j

uisienio

Salis.

10. Rizika, kuriai esant nustntytos uiduotys gali biiti neivykdyfos (aplinkybis, kurios gali
turati neigirmos itakos irTkd"yti Sias uiduotis)
sudednus su Svietimo
vadovu
10.1. ZmosiSkuiu iBtekliu kaita.
I 0.2.l,eSLl stoka proiektinei veiklai vykdyti.
10.3. Finansiniq lesq triikumas edukacinig e.dviu atnauiinimui.
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