VILNIAUS JUOZO TALLAT- KELPŠOS KONSERVATORIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. KONSERVATORIJOS MISIJA IR VIZIJA
Misija - teikti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą kartu su specializuotu muzikiniu ugdymu
mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų muzikai, atskleisti jų prigimtines galias, muzikinius
gebėjimus, polinkius, kūrybiškumą, saviraišką, puoselėjant nacionalines ir pasaulio kultūrų
vertybes.
Vizija. Konservatorija – moderni mokykla, atitinkanti gabių vaikų ugdymui keliamus
reikalavimus,

demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti

humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį
bei išlaikantį tautinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save meno
pasaulyje, siekiant užsibrėžtų tikslų.

II. KONSERVATORIJOS PRISTATYMAS
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1248 „Dėl Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidurinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu programos akreditacijos“ akredituota vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa.
Konservatorijos nuostatuose Tipas pakeistas iš vidurinės mokyklos į gimnaziją.

Mokytojų skaičius ir kvalifikacija
Konservatorijoje rugsėjo 1 duomenimis dirbo 120 darbuotojų: administracija 16, ūkio dalis
17, 1 socialinė pedagogė,1 psichologė. Ugdymo procese dalyvauja

aukštos kvalifikacijos

pedagogai: 12 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 16 mokytojų ir 10
koncertmeisterių (1 ekspertas, 6 metodininkai, 3 koncertmeisteriai). 5 mokytojai dirba ir kaip
mokytojai, ir kaip koncertmeisteriai.
Konservatorija ir toliau išlieka regionine mokykla: atvykusių mokinių iš kitų savivaldybių
mažėja, bet dar siekia 44,4 procentus (59 mokiniai). 2017 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokinių
skaičius buvo 133 (6 klasių komplektai).
2017 m. birželio mėnesį į Konservatoriją įstojo 46 mokiniai.
1 LENTELĖ. 2017 m. priimtų mokinių skaičius pagal klases:

Į I klasę
24

Į II klasę
8

Į III klasę
13

Į IV klasę
1

2
2 LENTELĖ. 2017 m. priimtų mokinių skaičius pagal specializacijas.

Eil. Nr.

Atlikėjo raiška

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Viso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Viso:

Fortepijonas
Vargonai
Styginiai instrumentai
Pučiamieji instrumentai
Liaudies instrumentai
Akordeonas
Choro dirigavimas
Dainavimas
Populiarioji muzika/vokalas

1
2
6
1
2
3
5
4
24

1
2
1
1
1
2
8

3
2
1
3
4
13

1
1

5
0
4
8
1
3
5
10
11
46

3 LENTELĖ. 2017m. rugsėjo mėn duomenimis mokėsi konservatorijoje:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Viso:

Atlikėjo raiška

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Viso:

Fortepijonas
Vargonai
Styginiai instrumentai
Pučiamieji instrumentai
Liaudies instrumentai
Akordeonas
Choro dirigavimas
Dainavimas
Populiarioji muzika/vokalas

1
2
6
1
2
3
5
4
24

1
1
6
2
2
1
5
6
24

7
3
4
1
1
2
10
11
39

4
1
3
6
2
7
12
11
46

13
2
8
22
4
7
13
32
32
133

III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

UGDYMO REZULTATAI
Konservatorijos mokiniai mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas,
patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-655 ( Žin.,Nr. 79-4014) (pagrindinio
ugdymo antros dalies kartu su muzikos ugdymu programa ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu akredituota programa), vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V- 457, Specializuoto
ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio kartu su muzikos ugdymu programų) programos,
muzikos ugdymo dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos
12 d. įsakymu Nr. V - 655 (Žin., 2013, Nr. 79 - 4014), kitais teisės aktais.

Kaip ir kasmet Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos abiturientai sėkmingai tęsia studijas
aukštosiose mokyklose.
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1 diagrama. Lyginamasis grafikas

2017 m. Konservatoriją baigė 36 abiturientai (iš jų - 2 buvusieji). Tęsia studijas aukštosiose
mokyklose 30 (83,3 proc. nuo gavusių atestatus).
Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 25 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 14
Vilniaus universitetas – 3
Vytauto Didžiojo universitetas – 2
Vilniaus kolegija – 3
Lietuvos edukologijos universitetas – 1
Dailės akademija – 1
Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Lietuvos kario savanorio tarnyba – 1
Užsienio aukštosios mokyklos – 5 abiturientai:
Krokuvos akademija, artistinė edukacija muzikos sferoje – 1
Anglija BIMM, London music college – 1
Saarbruckeno aukštoji mokykla, Vokietija – 1
Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universitetas, vokalas ir aktorystė – 1
Gdansko Stanislovo Moniuškos muzikos akademija, Lenkija – 1

4
2016-2017 M.M. BRANDOS EGZAMINAI
Konservatorijos mokiniai egzaminus laiko ir iš bendrojo ugdymo, ir iš muzikinio ugdymo
dalykų. Muzikos srities egzaminus mokiniai laiko sėkmingiau, nes tai siejasi su pasirinkta būsima
specialybe. Pastebimas vis gerėjantis muzikologijos egzamino vidurkis. Konservatorijoje mokosi
daug įvairiakalbių mokinių, atėjusių iš rusų ir lenkų mokyklų. Mokyklinį egzaminą išlaikė 100
procentų.
4 LENTELĖ. 2013-2015 m. m. brandos egzaminai.

Egzaminas

Tipas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

V

25

21

84

27

24

88,9

28

27

96,4

M

7

7

100

11

11

100

6

6

100

Biologijos

V

-

-

-

1

1

100

-

-

-

Fizikos

V

1

1

100

-

-

-

-

-

-

Geografijos

V

-

-

-

5

5

100

2

2

100

Informacinių

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Istorijos

V

13

13

100

10

10

100

18

18

100

Matematikos

V

5

1

20

-

-

-

13

11

84,6

Užsienio kalba

V

20

20

100

35

31

88,6

31

31

100

V

-

-

-

-

-

-

1

1

100

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

7

7

100

4

4

100

14
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M

24

24

100

25

24

96,0
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20
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Lietuvių k. ir
literatūra
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(prancūzų)
Užsienio kalba
(vokiečių)
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(Rusų)
Muzikologija
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9
8
7
6
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3
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2 diagrama. Mokyklinio muzikologijos brandos egzamino įvertinimo vidurkio kitimas

Mokinių pamokų lankomumas.
Konservatorijoje lankomumas vis dar išlieka spręstina problema. Daugiausiai pamokų
praleidžia vyresnių klasių mokiniai, nes augant jų muzikiniam profesionalumui, jie skiria daugiau
laiko atlikėjo raiškai ir dalyvavimui koncertuose ir konkursuose. Prieš respublikinius ir tarptautinius
konkursus mokiniams savaitę leidžiama lankyti pamokas laisvu grafiku.
5 LENTELĖ. III-IV klasių lankomumas

11a

5927
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3 diagrama. III klasių pamokų lankomumas
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4 diagrama. IV klasių pamokų lankomumas

6 LENTELĖ. I-II klasių lankomumas

2014/2015

Iš viso praleista
pamokų
4318

Tenka vienam
mokiniui
74,44

Iš viso pamokų be Tenka vienam
priežasties
mokiniui
2368
40,82

2015/2016

9447

205,36

5694

123,78

2016/2017

7267

398,4

5724

218,59

Mokslo metai

5 diagrama. I-II klasių pažangumas (bendrasis ir muzikinis ugdymas)
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7 LENTELĖ. I kl. metinis pažangumas (bendrasis ir muzikinis ugdymas)

Mokslo metai

Vidurkis

Pažangumas (proc.)

2013/2014
2014/2015

7,88
6,97

100
96,15

2015/2016

7,7

87,5

2016/2017

7,54

94,12

Liko kartoti kurso
Geležinis Bronius
keitė specializaciją

8 LENTELĖ. II kl. metinis pažangumas (bendrasis ir muzikinis ugdymas)

Mokslo metai

Vidurkis

Pažangumas (proc.)

2013/2014

7,35

96,67

2014/2015

7,46

96,97

2015/2016
2016/2017

7,44
7,50

96,67
90

Liko kartoti kurso
Venckevičius M.
G.Chutiashvili

7,8
7,6
7,4
I klasės

7,2
II klasės

7
6,8
6,6
2014/2015

2015/2016

2016/2017

6 diagrama. I-II klasių pažangumo (metinio) vidurkio kitimas

IV. PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS UGDYMAS
Konservatorijoje mokytojai kelia

kvalifikaciją, vadovaudamiesi direktoriaus įsakymu

patvirtinta pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarka. Metodinės tarybos posėdžiuose
pedagogai svarsto kvalifikacijos kėlimo klausimus, planuoja kokiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose dalyvaus, kokiu būdu kolegas supažindins su seminarų metu įgyta informacija.
2016-2017 metais kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose dalyvavo 58 pedagogai.
Skaičiuojant dienomis – dalyvauta seminaruose 171 dieną. Mokytojai, dirbantys kitose mokslo
įstaigose, kvalifikaciją kėlė šių įstaigų organizuojamuose seminaruose, praktikumuose.

8

200
150
100

Mokytojų
skaičius

50

Dienų skaičius

0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

7 diagrama. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose

2014-2015 m. m. -52 mokytojai, 116 dienų
2015-2016 m. m. - 35 mokytojai, 64 dienas.
2016-2017 m. m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 58 pedagogai, 171 dieną.
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8 diagrama. Mokytojų, dalyvavusių seminaruose pagal dienų skaičių per 2016-2017 mokslo metus

V. SOCIALINIO PEDAGOGO ATASKAITA

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje socialinę, pedagoginę pagalbą teikia
vyresnioji socialinė pedagogė Gražina Vedrickienė. Socialinė pedagogė yra Vaiko gerovės
komisijos pirmininko pavaduotoja, Ugdymo karjerai darbo grupės koordinatorė, Erasmus+
strateginių partnerysčių projekto „Notes of Europe“ darbo grupės narė, Konservatorijos svetainės

9
atnaujinimo projekto darbų koordinavimo, diegimo ir priežiūros darbo grupės narė, Mokinių
maitinimo klausimais komisijos narė, Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narė.
Socialinio pedagogo misija - padėti konservatorijos mokiniui sėkmingai adaptuotis
mokyklos bendruomenėje, prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje, elgtis pozityviai, veiksmingai
susidoroti su kasdieninio gyvenimo poreikiais ir problemomis. Skatinti visavertę asmenybės raišką,
pilietinę brandą.
Pagrindinės veiklos kryptys:


Individualus darbas su mokiniais



Bendravimas su mokinių tėvais (globėjais)



Bendradarbiavimas su konservatorijos psichologe



Bendradarbiavimas su klasės vadovais, atlikėjo raiškos ir kt. Dalykų mokytojais



Bendradarbiavimas su bendrabučio auklėtoju, kt. Mokyklos darbuotojais



Bendradarbiavimas su konservatorijos administracija



Prevencinių užsiėmimų, renginių, akcijų inicijavimas



Mokinių nemokamo maitinimo kuravimas



Darbas vaiko gerovės komisijoje



Ugdymo karjerai darbo grupės veiklos koordinavimas



Bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, teikiančiomis
socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams



Savišvieta, kvalifikacijos kėlimas

1.

2016-2017 m. m. socialinio pedagogo veikloje buvo iškeltas tikslas – rūpintis mokinių

socialine gerove, padėti mokiniams ugdyti nuostatas veikti tikslingai, sąmoningai, savarankiškai ir
atsakingai priimti bei kritiškai vertinti karjeros sprendimus.
2.

Uždaviniai 2016-2017 m. m.:

2.1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių
tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.
2.2. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius elgesio, mokymosi motyvacijos, emocinių
sunkumų, analizuoti ją bei priimti tinkamus sprendimus.
2.3. Sistemingai bendradarbiauti su klasės vadovais, psichologe, dalykų mokytojais,
atlikėjo raiškos mokytojais, bendrabučio auklėtoja.
2.4. Koordinuoti ugdymo karjerai darbo grupės veiklai.
2.5. Tęsti veiklą vaiko gerovės komisijos darbo grupėje.
2.6. Tęsti prevencines veiklas stiprinančias mokinių saugumą konservatorijoje.
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2.7. Naudoti įvairias komunikacines priemones, technologijas bendravimui su mokinių
tėvais bei jų informavimui ir švietimui.
2.8.

Bendradarbiauti

su

vyriausybinėmis

ir

nevyriausybinėmis

organizacijomis,

teikiančiomis teisinę, socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, pedagogams ir jų
tėvams.
2.9. Dalyvauti Vilniaus m. Socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje.
2.10. Nuolat tobulinti dalykinę kompetenciją.
Organizuojant socialinės pedagoginės pagalbos procesą atsižvelgta į mokinių socialinį
kontekstą, ugdymosi aplinkos ypatumus. Numatytos veiklos tikslams pasiekti buvo derinamos ir
siejamos su Konservatorijos tikslais bei uždaviniais.
2016-10-10 parengtas Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinis pasas 20162017 m. m.
2016-2017 m. m. įvyko 221 vyr. socialinės pedagogės Gražinos Vedrickienės konsultacijos
Konservatorijos bendruomenės nariams (įrašai Socialinio pedagogo konsultacijų žurnale).
9 LENTELĖ. 2016 – 2017 m. m. įvykusios konsultacijos pagal bendruomenės narius

Konsultuojamieji
Konsultacijų
skaičius

Mokiniams
134

Mokytojams
45

Tėvams/globėjams
42

Kaupta informacija apie mokinius turinčius mokymosi sunkumų, elgesio, lankomumo
problemas.
Nuolat vykdoma mokinių stebėsena. 2016-2017 m. m. stebimų mokinių sąraše, kuriems
reikalingas ypatingas dėmesys, buvo 22 mokiniai (1 pav.). Priežastys dėl kurių buvo stebimi
mokiniai: emociniai sunkumai, mokymosi motyvacijos stoka, pamokų praleidinėjimas be
pateisinamos priežasties, netinkamas elgesys, administraciniai teisės pažeidimai bei mokiniai, kurių
šeimos registruotos kaip socialinių įgūdžių stokojančios. Vyko individualūs pokalbiai su šiais
mokiniais, palaikytas ryšys su mokinių tėvais (rūpintojais).
1 pav.
40
20
0
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
m.m.
m.m.
m.m.
m.m.
m.m.
m.m.
9 diagrama. Stebimų mokinių, kuriems buvo reikalingas ypatingas dėmesys, pasiskirstymas pagal mokslo metus.
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Šiais mokslo metais buvo užfiksuotas vienas smurto artimoje aplinkoje atvejis. 2016-12-23
raštu kreiptasi į Vilniaus m. savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl pastebėto smurto prieš
nepilnametį (byla pasiekė teismą). Teikiant pagalbą smurtą patyrusiam mokiniui bendradarbiauta su
vaiko teisių specialistais, mokyklos psichologe Egle Sirvydyte.
Teikiant pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius,
konsultuotasi su Vilniaus psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistais, kuruojančiais
Konservatoriją – specialiąja pedagoge Asta Kiseliene, socialine pedagoge Aurelija Zacharevičiene,
logopede Žiginta Fultinavičiene. Teikta informacija, rengti dokumentai Vilniaus psichologineipedagoginei tarnybai dėl egzaminų pritaikymo. 2016-2017 m.m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo, kalbų įskaitų vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikytos vienam mokiniui,
turinčiam specialiuosius ugdymosi poreikius. Brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir
vertinimo instrukcijos buvo pritaikytos vienam mokiniams. Palaikytas ryšys su mokinių, turinčių
specialiuosius ugdymosi poreikius, tėvais. Pagal galimybes, resursus mokytojai dirbo su mokiniais,
turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius, pritaikydami dalyko programas, atsižvelgdami į
mokinių individualius gebėjimus bei ugdymosi galimybes.
2016-11-09 Vilniaus psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje įvyko trišalis susitikimas tarp
Konservatorijos atstovų (dalyvavo vedėja Rita Auksoriūtė, mok. Anžela Tamašiūnienė, psichologė
Eglė Sirvydytė, soc. pedagogė Gražina Vedrickienė), mokinio tėvų ir tarnybos specialistų.
Susitikimo metu spręstos mokinio, turinčio specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo galimybės,
pagalbos būdai.
Glaudžiai ir sistemingai bendradarbiauta su kl. vadovais sprendžiant mokinių mokymosi
motyvacijos, elgesio, pamokų praleidimų problemas. Klasės vadovai kas mėnesį socialiniui
pedagogui teikdavo informaciją apie mokinius, kurie per mėnesį praleido daugiausia pamokų be
pateisinamos priežasties. Tarpininkauta tarp klasės vadovo ir mokinių tėvų (rūpintojų), iškilus
sunkumams dėl mokinio elgesio ar jo mokymosi motyvacijos. Kartu su kl. vadovais vykdytos
prevencinės veiklos prieš patyčias, ugdyti socialiniai įgūdžiai. Bendradarbiavimas su kl. vadovais
padėjo laiku suteikti pagalbą mokiniams, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Bendradarbiavimas
padėjo sustiprinti mokinių pamokų lankomumo kontrolę.
Bendradarbiauta su atlikėjo raiškos mokytojais, aptarta konkrečių mokinių daroma pažanga
atlikėjo raiškoje bei jų tolesnės karjeros galimybės.
Kartu su dalykų mokytojais ieškota būdų, kaip padėti mokiniams, turintiems specialiuosius
ugdymosi poreikius, siekti geresnių rezultatų mokymesi. Kartu spręstos mokinių mokymosi
sunkumų, mokymo proceso, socialinės problemas.
Kartu su psichologe Egle Sirvydyte spręstos konkrečių mokinių elgesio, emociniai
sunkumai. Bendradarbiauta sudarant pagalbos mokiniui planą. Kartu su psichologe vykdytos ir
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įgyvendintos Ugdymo karjerai ir prevencinių veiklų programos Konservatorijoje. Glaudus
bendradarbiavimas su psichologe E. Sirvydyte padėjo laiku suteikti pagalbą mokiniams, turintiems
emocinių, psichologinių problemų.
Kartu su Konservatorijos administracija spręstos saugios mokymosi aplinkos
gerinimo, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo
klausimai.
Nuolat palaikytas ryšys su bendrabučio auklėtoja J.Z.Neviskaite. Spręstos mokinių,
gyvenančių bendrabutyje, iškilusių tarpusavio mokinių konfliktų ar nesusipratimų su bendrabučio
darbuotojais problemos. Sėkmingai išspręsti, priimti konstruktyvūs sprendimai dėl bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų.
2016-2017 m. m. tęsta Ugdymo karjerai darbo grupės veikla. Ugdytos mokinių karjeros
kompetencijos būtinos mokinių tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Sėkmingai
įvykdytos veiklos, skatinančios ugdyti karjeros kompetencijas. (Išsamiau žr. 5.3. „Įgyvendinta
Ugdymo karjerai programa“)
2016-2017 m. m. tęstas darbas Vaiko gerovės komisijoje. Didelis dėmesys buvo skirtas
mokiniams, linkusiems praleisti pamokas be pateisinamos priežasties. Į Vaiko gerovės komisijos
posėdžius buvo kviesti mokiniai ir mokinių tėvai (rūpintojai). Kartu su tėvais (rūpintojais) buvo
aptarti pagalbos mokiniui būdai ir kartu priimti sprendimai. Teikiant pagal mokiniui, stokojančiam
motyvacijos mokytis, buvo akcentuojamos jo pasirinkimo galimybės atsakingai mokytis ir
pasekmės, nulemiančios mokinio karjeros ateities planus.
Komandinis darbas Vaiko gerovės komisijoje davė teigiamų pokyčių pagalbos mokiniams,
linkusiems praleisti pamokas be pateisinamos priežasties, srityje. Palyginus su ankstesniais mokslo
metais, praleistų pamokų skaičius per mokslo metus sumažėjo.

metodine grupe. Bendradarbiauta su Vilniaus aps. 3-iojo policijos komisariato pagalbos
bendruomenei pareigūne Inga Lėliene. Pareigūnė konsultavo teisiniais klausimais.
Sėkmingai įvykdyti prevenciniai renginiai. Organizuotos įvairios pilietinės, socialinės
akcijos. (Išsamiau žr. 5. „Organizacinės priemonės ir įvykdyti prevenciniai renginiai 2016 -2017 m.
m.“)
Bendraujant su mokinių tėvais (rūpintojais) naudotos įvairios komunikacinės priemonės:
individualūs pokalbiai, pokalbiai telefonu, žinutės el. dienyne TAMO.
Palaikytas

ryšys,

bendradarbiavimas

su

vyriausybinėmis

ir

nevyriausybinėmis

organizacijomis, teikiančiomis teisinę, socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, jų
tėvams ir pedagogams:
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10 LENTELĖ. Ryšių su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene palaikymas

Ryšių su socialiniai partneriais palaikymas:
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento
Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus.
Bendradarbiavimas mokinių nemokamo maitinimo
klausimais.
Vaiko teisių apsaugos tarnyba
Bendradarbiavimas vaiko teisių pažeidimo klausimais.
Vilniaus aps. VPK 3-asis policijos
komisariatas

Bendradarbiavimas su Vilniaus aps. 3-iojo policijos
komisariato pareigūne Inga Lėliene.

Vilniaus psichologinė- pedagoginė tarnyba

Dalyvavimas VPPT socialinių pedagogų atvejų aptarimo
grupės susirinkimuose.
Konsultavimasis su specialiuoju pedagogu dėl mokinių,
turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius.
Bendradarbiavimas mokinių nemokamo maitinimo
klausimais ir informacijos pasikeitimas dėl mokinių,
augančių socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose.

Vilniaus m. Socialinės paramos centras ir
kitų savivaldybių Socialinės rūpybos skyriai

Vilniaus miesto socialinių pedagogų
metodinė grupė
Vš.Į. „Vaikų linija“
UAB “Valčiūnai“

Dalyvavimas susirinkimuose, mokymuose Vilniaus m .
savivaldybėj.
Bendradarbiavimas patyčių prevencijos srityje.
Sutartis dėl nemokamo maitinimo paslaugos
Konservatorijos mokiniams.

Sutartis dėl mokinių apgyvendinimo bendrabutyje.
Ryšių su vietos bendruomene palaikymas:
Vilniaus m. Senamiesčio seniūnijos Vaiko
Bendradarbiavimas vaiko teisių pažeidimo klausimais.
teisių apsaugos skyrius
Vilniaus kolegija

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
Vilniaus Užupio gimnazija

Mokinių maitinimo sutartis.
Bendradarbiavimas rengiant Jaunimo konferenciją.
Bendradarbiavimas su socialiniais pedagogais darbo
klausimais, darbo patirties pasidalinimas.

2016-2017 m. m. kiekvieną mėnesio trečiąjį ketvirtadienį dalyvauta socialinių pedagogų
atvejų analizės grupės susirinkimuose, kurie vyko Vilniaus psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje.
Juose buvo supažindinta su naujai rengiamais įstatymų projektais, dalinamasi gerąja patirtimi,
rengiami saviugdos užsiėmimai, analizuojami konkretūs atvejai.
Taip pat dalyvauta Vilniaus miesto socialinių pedagogų susirinkimuose, konferencijoje bei
mokymuose, kurie vyko Vilniaus miesto savivaldybėje.
2016-2017 m. m. tikslingai panaudotos dienos, skirtos dalykinės kompetencijos
tobulinimui. Įgytos žinios konferencijose, seminaruose, mokymuose pritaikytos dirbant su
mokiniais. (Išsamiau žr. 7. „Kvalifikacinės kategorijos tobulinimas“)
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Parengti stendai šalia socialinio pedagogo kabineto „Įkvėpiančios frazės“ ir stendas, skirtas
karjeros ugdymui. Mokytojai pakartotinai supažindinti su Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos
konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016-12-16
direktoriaus įsak. Nr. V-111 Mokytojų tarybos susirinkime.

Vykdyta pagalba mokiniui:
1. Vyko individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams, turintiems socialinių, elgesio
problemų, emocinių sunkumų.
2. Atsižvelgus į mokinio emocinę būklę, esant reikalui vyko psichologės Eglės Sirvydytės
konsultacijos. Atskirais atvejais, informuota psichologė dėl mokiniui reikalingos būtinos (skubios)
psichologinės pagalbos.
3. Teikiant pagalbą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pastoviai
bendradarbiaujama su klasės vadovais, dalykų mokytojais, su mokinių tėvais, konsultuotasi su
Vilniaus

psichologinės-pedagoginės

tarnybos

specialistais.

Vyko

tarpininkavimas

tarp

psichologinės-pedagoginės tarnybos ir šeimos.
4. Mažas pajamas turinčių šeimų ir bendrabutyje gyvenantiems mokiniai gavo nemokamą
maitinimą. (Juos pastoviai kuruoja soc. pedagogas)
5. Teikiant socialinę pagalbą mokiniui nuolat soc. pedagogas bendrauja su mokinio tėvais
(rūpintojais) individualių susitikimų metu, telefonu, elektroniniu paštu.
6. Organizuojant pagalbą mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, soc. pedagogas
bendradarbiauja su bendrabučio auklėtoja Zinaida Janina Nevinskaite, lanko mokinius
bendrabutyje.
7. Siekiant užtikrinti mokiniams saugią gyvenimo aplinką palaikomas ryšys su vaiko teisės
apsaugos tarnyba.
8. Koreguojant mokinio elgesį soc. pedagogas bendradarbiavo su Vilniaus apygardos
probacijos tarnyba (pagalba vykdant priežiūrą, dėl teismo sprendimu skirtos auklėjamojo poveikio
priemonės).

Trumpa statistika.
2017 m. rugsėjo mėn. Konservatorijoje mokėsi 11 mokinių, iš mažas pajamas turinčių
šeimų.
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11 diagrama. 2011 m.-2017 m. rugsėjo mėn. mažas pajamas turinčių šeimų mokinių pasiskirstymas (procentais).

11 LENTELĖ. 2017 m. socialinė parama mokiniams

Mėnuo

Skirtas nemokamas
maitinimas (mok. sk.)

Sausis
Gegužė
Rugsėjis

12
12
9

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Skirtas bendrabutis ir
nemokamas maitinimas
(mok. sk.)
4
4
2

Iš viso (mok.
sk.)
16
16
11

Skirtas nemokamas
maitinimas (mok. sk.)
Skirtas bendrabutis ir
nemokamas maitinimas (
mok. sk.)
susio
mėn.

gegužės
mėn.

rugsėjo
mėn.

12 diagrama. 2017 m. mokinių, kuriems skirta socialinė parama, skaičiaus pasiskirstymas.
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Atsižvelgus į Konservatorijos tarybos nutarimą, mokiniai, iš mažas pajamas turinčių
šeimų, buvo atleisti nuo dalinio mokesčio už bendrabutį.
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. mokosi 2 mokiniai,
turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiems mokiniams ugdymo programos pritaikytos
atsižvelgus į psichologinės-pedagoginės tarnybos išvadas bei rekomendacijas.
4,000%
2,920%

3,000%
2,000%
1,000%

1,340%

2,290%

2,110% 2,120% 2,290%
1,520%

,000%
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
13 diagrama. 2011-2017 metų rugsėjo mėn. mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, pasiskirstymas
(procentais).

Bendrabutis. 2017 m. mokiniai apgyvendinti Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto
bendrabutyje Nr. 5, kurio adresas Genių 13 a, Vilnius.
12 LENTELĖ. 2017 m. mokinių, gyvenusių bendrabutyje, skaičiaus pasiskirstymas

Mėnuo
Sausis
Gegužė
Birželis
Rugsėjis

Mergaičių skaičius
19
19
18
14

Berniukų skaičius
12
11
10
12

Iš viso
31
30
28
26

46,150%
53,850%

Mergaitės
Berniukai

14 diagrama. 2017 m. rugsėjo mėn. bendrabutyje gyvenusių mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį (procentais).
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15 diagrama. 2011-2017 m. bendrabutyje gyvenusių mokinių skaičiaus pasiskirstymas (procentais).

Sėkmingai įgyvendinta veikla ir tobulintina sritis.
2017 m. didelis dėmesys skirtas ugdyti mokinių kompetencijas, reikalingas tolimesnei
profesinės karjeros siekiams, tikslams įgyvendinti. Sėkmingai įgyvendinta Ugdymo karjerai
programa:
2017-02-22 įvyko IV kl. valanda su LEU dėstytojomis “Muzikos pedagogika“.
2017-05-10 įvyko susitikimas su Vytautu Kederiu KTU Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto Audiovizualinių menų katedros vedėju, II-IV kl. mokiniams.
Konservatorijoje sėkmingai įgyvendintos „Veiksmo savaitės Be patyčių 2017“ veiklos.
Veiksmo savaitės metu, elektroninio balsavimo būdu, buvo išrinkti draugiškiausi klasių mokiniai:
Kristijonas Macas (I kl.), Aleksandras Sockis (II kl.), Rugilė Šeštokaitė (III a kl.), Marina
Zacharova (III b kl.), Lukas Pastarnokas (IVa kl.), Marius Mockevičius (IV b kl.). 2016-2017 m. m.
Konservatorijos draugiškiausiu mokiniu tapo Marius Mockevičius. Už dalyvavimą „Veiksmo
savaitės Be patyčių 2017“ Konservatorijai įteiktas Vš.Į. „Vaikų linija“ padėkos raštas.
Sėkmingas socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimas suteikė galimybių
operatyviau teikti pagalbą mokiniui ir spręsti problemas bei inicijuoti įdomesnes, patrauklesnes
prevencines veiklas.
Tobulintina sritis išlieka darbas su mokiniais, linkusiais praleisti pamokas be pateisinamos
priežasties bei tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą.
13 LENTELĖ. Organizacinės priemonės ir įvykdyti prevenciniai renginiai 2017 m.

Data
2017-01-18

Renginio pavadinimas
Dalyviai
5.1. Įvykdyti prevenciniai renginiai:
Įvyko klasės valanda su 3-iojo
Atsakinga soc.
policijos komisariato pareigūne pedagogė
Inga Lėliene „Nepilnamečių
G.Vedrickienė, I
administraciniai teisės
kl. vadovė V.
pažeidimai ir atsakomybė“
Mikulėnienė.

Rezultatas
Mokiniai supažindinti su
nepilnamečių
administracine teise,
atsakomybe už jos
pažeidimus.
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Data

2016-09-17

2016-10-26

2017-01-13

Renginio pavadinimas

Dalyviai
Rezultatas
Dalyvavo I kl.
mokiniai
5.2. Organizuotos pilietinės, socialinės akcijos:
Prisijungėme prie Kauno r.
Koordinatorė G.
Samylų kultūros centro
Vedrickienė.
Už dalyvavimą
vykdomos akcijos “Skambantis
Atsakinga dailės
Konservatorija gavo kadagį,
Kadagių slėnis“(2016-09-17
mok. R.
kurį pasodino mokyklos
projektas „Visa Lietuva Kadagių Noreikaitėkiemelyje.
slėnyje“)
Miliūnienė.
I-II kl. mokiniai nusiuntė į Dalyviai I-II kl. ir Kauno rajono Samylų
kultūros centrą savo dailės IV kl. mokiniai.
kultūros centro PADĖKA.
darbelius “Delniukai“
Organizuota socialinė diena.
Koordinatore G.
Mokiniai tvarkė
Švaros akcija “Tvarkadienis“.
Vedrickienė.
Konservatorijos patalpas:
Atsakingi klasės
klases, koridorius, I-II a.
vadovai.
laiptinę.
Dalyviai I-IV kl.
mokiniai.
Įvyko pilietinė iniciatyva
Konservatorijos
Uždegtos žvakutės,
„Atmintis gyva, nes liudija“,
bendruomenė
paminint 1991 m. sausio 13skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir
osios dienos įvykius.
istorinei tautos pergalei prieš
agresorių paminėti.
2017-01-13 Tarptautinės
istorinio teisingumo
komisijos padėkos raštas
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Data
2017 kovo
20-24 d.

Kovo 20-31 d.

Renginio pavadinimas
Prisijungėme prie Vš.Į. „Vaikų
linija“ inicijuotos akcijos
„Veiksmo savaitė Be PATYČIŲ
2017“.
Organizuotos įvairios veiklos:
Įvyko draugiškiausio 2016-2017
m.m. mokinio rinkimai

Kovo 20 d.

Pamoka „ Fighting Bullying at
school“.

Kovo 22 d.

Teatralizuotas pasibuvimas su
teatro vadove „Blukis“ Ieva
Giniotyte.
Inicijuota „Širdies zona“
Žinutės ant sienos rašymas.
(Žinutė skirta žmogui, kuriam
norima padėkoti.)

Kovo 20-24 d.

Kovo 20-24 d.

Esė konkursas „Ką daryti
nuogomis rankomis susidūrus su
geležimi kaustyta niekšybe?“
(J.Aputis)

Kovo 21d. ir
23 d.

Įvyko trumpametražių,
animacinių filmų peržiūraaptarimas

Kovo 24 d.

Įvyko draugystės apyrankių
pynimas

Kovo 21 d.

Atmintinės tėvams „Jei jūsų
vaikas patiria patyčias“ ir „Jei
jūsų vaikas tyčiojasi“ bei
atmintinės pedagogams „ Jeigu
pastebėjote patyčias“ platinimas
mokyklos internetinėje
svetainėje ir el. d. Tamo.
Įvyko prevencinis renginys,
skirtas pasaulinei AIDS dienai
paminėti -

Lapkričio 30
d.

Dalyviai
Koordinatore
G.Vedrickienė.
Atsakingos E.
Sirvydytė,
R. Matulienė, S.
Vaitiekūnienė, J.
Kucharskaja, kl.
vadovai.
Dalyviai Konservatorijos
bendruomenė

Rezultatas
2017 m. akcijos tikslas Kurti pozityvią atmosferą
Konservatorijoje,
puoselėjant šiltus,
draugiškus, pagarbius
santykius bendruomenėje.
Išrinkti draugiškiausi klasių
mokiniai: Kristijonas Macas
(I kl.), Aleksandras Sockis
(II kl.), Rugilė Šeštokaitė
(III a kl.), Marina Zacharova
(III b kl.), Lukas
Pastarnokas (IVa kl.),
Marius Mockevičius (IV b
kl.),
*2016-2017 m.m.
Konservatorijos
draugiškiausiu mokiniu
tapo Marius Mockevičius

Vš.Į. „Vaikų linija“ padėkos
raštas.

Atsakingos: soc.
pedagogė G.
Vedrickienė,

Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo
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Lapkričio 22

2017-10-27

2017-02-22

2017-05-10

2017 m.

lektoriaus, Vilniaus
universitetinės ligoninės
Toksikologijos centro vadovo
dr. Roberto Badaro, paskaita
„Psichika veikiančios
medžiagos: faktai ir mitai.“
(2 ak. val.)
Klasės valanda „Klasė kaip
bendruomenė“, skirta socialinių
įgūdžių ugdymui.

informacinių tech.
mok. A. Molytė.
Dalyviai: I-IV kl.
mokiniai, klasės
vadovai

Atsakinga soc.
pedagogė G.
Vedrickienė.
Dalyviai I kl.
mokiniai.

Organizuota socialinė diena.
Švaros akcija “Tvarkadienis“.

prevencijos programos
įgyvendinimas.
Pasiklausyti paskaitos buvo
kviečiami ir mokinių tėvai.
(išsiųstas kvietimas per el.
d. TAMO)
Ugdyti mokinių gebėjimai
dirbti grupėje, įveikti
sunkumus, pozityviai elgtis,
skatinti reikšti savo mintis,
išklausyti kitų nuomonę,
pažinti save ir kitus.
(Gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa, ŠMM 2005)
Mokiniai tvarkė
Konservatorijos patalpas:
klases, koridorius, I-II a.
laiptinę.

Koordinatore G.
Vedrickienė.
Atsakingi klasės
vadovai.
Dalyviai I-IV kl.
mokiniai.
5.3. Įgyvendinta Ugdymo karjerai programa:
Įvyko klasės valanda su LEU
Atsakinga G.
LEU dėstytojos supažindino
dėstytojomis “Muzikos
Vedrickienė,
su muzikos pedagogikos
pedagogika“.
Dalyviai IV kl.
studijų programa.
klasės mokiniai,
kl. vadovė Laima
Paukštienė.
Inicijuotas susitikimas su
Atsakinga G.
Mokiniai turėjo galimybę
Vytautu Kederiu KTU
Vedrickienė,
gauti informaciją apie
Socialinių, humanitarinių
II-IV kl.
studijas KTU bei susipažinti
mokslų ir menų fakulteto
mokiniai,
su garso režisieriaus
Audiovizualinių menų katedros
profesija.
vedėju.
Aktuali informacija siųsta per el. III-IV
kl. Įrašai el. dienyne Tamo
dienyną Tamo mokiniams ir jų
mokiniai
ir
tėvams apie konsultacijas,
mokinių tėvai
seminarus, skirtus supažindinti
mokinius ir jų tėvelius su studijų
užsienyje galimybėmis.
Aktuali informacija siųsta per el.
dienyną Tamo mokiniams ir jų
tėvams apie mokinių
įsidarbinimo galimybes vasaros

I-IV kl. mokiniai
ir jų tėveliai
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2017 m.

metu.
Vykdyta ugdymo karjerai
stebėsena.

Atsakinga
vyr.
socialinė
pedagogė
G.Vedrickienė

2017-09-28

Dalyvauta tarptautinėje aukštojo
mokslo parodoje „Išsilavinimas
ir karjera 2017“

Atsakinga G.
Vedrickienė,
Dalyviai IV kl.
mokiniai.

2017-09-15

Įvyko „Kalba“
atstovės, studijų užsienyje
vadybininkės Aistės Rimkutės
paskaita „Studijos užsienyje“.

Atsakinga G.
Vedrickienė,
Dalyviai IV kl.
mokiniai, klasės
vadovai.

2017-03-29

2017-05-05

5.4. Popamokinė veikla
Kartu su III ir IV kl. mokiniais
Atsakinga G.
dalyvauta mokinių
Vedrickienė.
konferencijoje „Jaunimo
Dalyviai: III a kl.
subkultūros“
mokiniai S.
Krukonis ir K. D.
Krulikovskis,
IV b kl. mokinys
N. Kiriuchinas
Įvyko edukacinė kelionė į Ruklą
(Jonavos r.), kurią organizavo
mokytojas E. Vedeckas.
Aplankytas Lietuvos
kariuomenės dislokuotos
Rukloje Mechanizuotosios
pėstininkų brigados „Geležinis
Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto
mechanizuotąjį pėstininkų
batalionas.

Atsakingi mok. E.
Vedeckas ir
soc. pedagogė G.
Vedrickienė
Dalyviai:
I-IV kl. mokiniai

2016 m. gruodžio mėn.
pateikti ŠVIS informacinėje
sistemoje mokinių
profesinio orientavimo
(ugdymo karjerai)
stebėsenos rodiklių
duomenys.
Mokiniai
turėjo galimybę susipažinti
su aukštųjų mokyklų studijų
programomis, stojamųjų
egzaminų reikalavimais,
asmeniškai pabendrauti su
užsienio šalių aukštųjų
mokyklų lektoriais bei
studentais.
Mokiniai
skatinti sąmoningai planuoti
savo profesinę karjerą,
atsakingai rinktis studijų
kryptį, išsianalizuoti tiek
Lietuvos, tiek užsienio
aukštųjų mokyklų siūlomas
studijų programas.
Vilniaus psichologinės –
pedagoginės tarnybos
Padėka 2017-03-29 Nr.02
Mokiniai parengė ir parodė
konferencijos dalyviams
teatralizuotą muzikinį
pristatymą „Muzikantų
subkultūra“.
Mokiniai susipažino su
Lietuvos kariuomenės
dislokuotos Rukloje
kasdieniniu gyvenimu.
Įvyko Bigbendo, koncertas
(vadovas E. Vedeckas).
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2017-10-28

Tėvų diena. Soc. pedagogo
pranešimas „Draugiškos saugios
aplinkos kūrimas
Konservatorijoje.“

soc. pedagogė G.
Vedrickienė
Dalyviai:mokinių
tėvai.

Mokinių tėvai supažindinti
su Vilniaus Juozo TallatKelpšos konservatorijos
patyčių prevencijos ir
intervencijos vykdymo
tvarkos aprašu.

PSICHOLOGĖS DARBAS
2014 m. spalio mėn. Konservatorijoje pradėta teikti psichologinė pagalba mokiniams.
Lyginant 2014 ir 2017 mokslo metus, psichologinis

konsultacijų

poreikis išaugo,

mokiniai tapo atviresni, noriai bendrauja, sprendžia problemas.
Be individualių konsultacijų įvairiais klausimais, Konservatorijos psichologė aktyviai
dalyvavo, vedė užsiėmimus mokiniams klasių valandėlių metu bendravimo psichologijos, karjeros
pasirinkimo, asmeninio tobulėjimo ir kitomis temomis. Mokiniai pas psichologę lankėsi savo noru.
Karjeros konsultacijos Konservatorijoje sudarė apie 1/5 visų konsultacijų.

KONSERVATORIJOS ĮSIVERTINIMAS
Kasmet

Konservatorijos

bendruomenė

pamatuoja

savo

pasiekimus

vykdydama

įsivertinimo procedūras. Po mokinių anketavimo (vertės skalė nuo1 iki4) nustatyta:
Rasti stiprieji veiklos aspektai – sprendimų pagrįstumas
Konservatorijoje visa veikla vykdoma planingai, atsižvelgiama į bendruomenės nuomonę:
sudaromos komandos strateginio, metinio veiklos, ugdymo planų rengimui.
Klasių vadovai seka mokinių pažangumą ir pamokų lankomumą, bendrauja su tėvais.
Išskirtinius atvejus aptaria metodinė, direkcinė tarybos.
Visi mokytojai pildo parengtus mokinių individualios pažangos lapus, vykdo tarpusavio
pamokų stebėjimą, drausmę kontroliuoja socialinė pedagogė.
Rasti silpnieji veiklos aspektai – kolegialus mokymasis
Mokytojai per mažai tarpusavyje tariasi apie pasiruošimą pamokoms, nereziumuoja
aplankomų pamokų.
Atskirais atvejais praleidžia svarbius posėdžius be pateisinamos priežasties.
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Konservatorijos mokytojų metodininkų ir mokytojų ekspertų veikla yra nepakankama kaip
metodininkų ir ekspertų.
Trūksta tarpusavio paskatinančių ir konstruktyvių atsiliepimų apie pamokų inovacijas,
pravestas pamokas netradicinėse aplinkose, skirtingi interesai neišdiskutuojami, pakankamai
neaptariami.
Tobulinamos veiklos aspektai – atvirumas, prasmingumas.
Reikia didinti mokytojų sąmoningumo ir atsakingumo lygį: nesavalaikį mokytojų
papildomos veiklos vykdymą, apklausų anketų pildymą, ataskaitų rengimą, dalyvavimą
neformaliuose renginiuose.
Metodinių grupių pirmininkams neperdavus ir nepatikslinus laiku mokytojams skirtos
informacijos, iškyla tarpusavio nesutarimų, prarandamas savitarpio pasitikėjimas.
Įvykę konfliktai turėtų būti atvirai aptariami.
Tuo tikslu rengiamas naujas mokytojų etikos kodeksas.

BENDRIEJI KONSERVATORIJOS RENGINIAI
Sausio mėn.
01-13 d. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“
01-25 d. Klasikinio dainavimo meistriškumo pamokos, kurias ves operos solistė Justina Gringytė.
Vasario mėn.
02 – 8 d. Seminaras mokiniams „Pradėk nuo savęs“, kurį ves Lietuvos muzikos verslo asociacijos
nariai
02 –11 d. Tėvų diena.
02 –14 d. 2017 ŠIMTADIENIS. Mano sieloj šiandien swingas. RETRO. Throwback’as į senus
laikus.
02 –15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
02 - 15 d. Susitikimas su III – jo amžiaus universiteto dalyviais. Programoje Bigbendo koncertas,
Konservatorijos pristatymas.
02 -28 d. Užgavėnių šventė
Kovo mėn.
03-07 d. Kanklių atviros meistriškumo pamokos, kurias ves LMTA prof. Lina Naikelienė
03-08 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvauja mokytoja S.
Vaitiekūnūenė, kanklių ansamblis.
03-20-25 d.d. Veiksmo savaitė „Be patyčių 2017“
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03-29 d. Metodinė diena „Šiandieninio muzikinio ugdymo aktualijos edukacinių pokyčių
kontekste“
Balandžio mėn.
04-08 – atvirų durų diena
Gegužės mėn.
05-01-05 d.d Erasmus+ programos strateginių partnerysčių tarptautinis projektas „Notes of
Europe“.
05-05 d. Edukacinė kelionė į Rukloje dislokuotos Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis
Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto mechanizuotą pėstininkų batalioną (Jonavos r.)
05-10 d. Susitikimas su Vytautu Kederiu, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto
Audiovizualinių menų katedros vedėju
05-19 d. mokinių kūrybos popietė „Skambantis kiemelis“
05-25 d. Paskutinio skambučio šventė
Birželio mėn.
06 – 13 d. Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimas.
Liepos mėn.
07 – 17 d. Atestatų įteikimo šventė.
Rugsėjo mėn.
1 d. – Mokslo metų atidarymo šventė
Spalio mėn.
6 d. - mokytojo dienos minėjimas
11 d. -Susitikimas su pianistu Roku Zubovu
28 d. -Tėvų diena
Lapkričio mėn.
15 d. - renginys ugdymo karjerai Lektorės A. Rimkutės paskaita IV kl, mok.
„Studijos užsienyje“
30 d. - AIDS dienos paminėjimo renginys. Lektorius dr. R. Badaro paskaita
„Psichiką veikiančios medžiagos: faktai ir mitai“
Gruodis
6 d. – Susitikimas su kunigu Tėvu Piotru Pokalbis apie Adventą.

METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI KONSERVATORIJOJE
14 LENTELĖ. 2017 m. metodinės veiklos renginiai

RENGINYS

Meninio skaitymo konkursas

DATA

01-18

ORGANIZATORIAI, DALYVIAI

Mok. S. Vaitiekūnienė,
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RENGINYS

DATA

ORGANIZATORIAI, DALYVIAI

R. Matulienė
LMTA prof. Lina Naikelienė

Kanklių atviros meistriškumo pamokos

03-07 d..

Metodinė diena „Šiandieninio muzikinio
ugdymo aktualijos edukacinių pokyčių
kontekste“

03-29 d.

R. Auksoriūtė, pranešėjai:
K. Tuinylienė, R. Milašius, A.
Polevikov, V. Skapienė, R. Gilienė

Integruota pamoka-koncertas „Stambios
formos kūriniai
Erasmus+ programos strateginių partnerysčių
tarptautinis projektas „Notes of Europe“.

04-20 d.

Mok. I. Paberžienė, N. Barysienė,
bendrojo fortepijono mokiniai
Proj. Vadovė K. Tuinylienė,
mokytojai, mokiniai, 6 šalių svečiai

Susitikimas su Vytautu Kederiu, KTU
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto audiovizualinių menų katedros
vedėju

05-01-05
d.d
05-10 d.

II respublikinis fortepijono muzikos festivalis – 2017-04-22
praktikumas „Pavasario virtuozai“
Metodinis darbas „Vokalinių problemų
2017-05-22
sprendimo būdai. Balso higiena“

Soc. Ped. G. Vedrickienė, klasių
vadovės, mokiniai

R. Auksoriūtė, mok. J.
Aleknavičius, V. Domeikaitė
Mok. I. Brazauskienė

METODINĖS VEIKLOS SKLAIDA
15 LENTELĖ. 2017 m. metodinės veiklos sklaida

ORGANIZATORIAI,
DALYVIAI

RENGINYS

DATA

VIETA

Pranešimas respublikiniame
seminare „Muzikos teorijos
mokymas: patirtis ir
inovacijos“ - „Ritmika
solfedžio pamokose“
Vilniaus m. mokinių meninio
skaitymo konkursas

2017-01-25

Vilniaus Karoliniškių
MM

Mok. A. Polevikov

2017-02-02

Minties gimnazija

Vaikų kūrybinės iniciatyvos
fondo projekto vertimų ir
iliustracijų konkursas „Tavo
žvilgsni 2017“
Meistriškumo pamokos ?
Respublikinis skaitovų
projektas „Pro laisvės langą“
Dainavimo meistriškumo
kursai

2017

Mok. S. Vaitiekūnienė,
mokinės M. Zavistauskaitė
ir D. Lilionytė
Mok. E. Kišūnienė, mokinė
F. Čečkauskaitė

Šiaulių „Dainų MM“
Lietuvos prezidentūra

Mok. A. Stasiulis
Mok. S. Vaitiekūnūenė,
mokinė R. Šeštokaitė
Mok. A. Krikščiūnaitė

2017-03-06
2017-03
2017-03

J. Vytolio muzikos
akademija (Latvija)
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DATA

Pranešimas „Koučingo
naudojimas muzikos
pamokoje“ seminare
„Ansamblinis grojimas –
patirtis ir inovacijos“
Seminaras muzikos ir meno
mokyklų mokytojams
„Pedagogo profesinių
kompetencijų svarba mokinių
meniniame ugdyme“
Meistriškumo pamokos ?
Paskaita „Presentation of
Lithuanian Unique Folk
Music Sutartinės and using it
in Nowadays Music Styles“
Kūrybinės dirbtuvės „Jazz
Vical Improvisation“
Fortepijono meistriškumo
pamokos
Pranešimas ‚Koučingas kaip
ugdymo forma“ seminare –
praktikume „Ansamblinio
muzikavimo įtaka muzikos
mokymosi motyvacijai“
Soliniai koncertai:

2017-03-20

Panevėžys

Mok. N. Martinaitis
(birbynė)

2017-04-02

Br. Jonušo muzikos
m-la

Mok. K. Tuinylienė

2017-04-03
2017-04-04

Šakių meno m-la
Oulu uniiversitetas,
Suomija

Mok. A. Stasiulis
Mok. V. Sasnauskienė

2017-04-05

Mok. V. Sasnauskienė

2017-04-10

Oulu uniiversitetas,
Suomija
Elektrėnų m.m.

2017-04-14

Klaipėda

Mok. N. Martinaitis
(birbynė)

Mok. J. Aleknavičius

Pranešimas „Koloristinio
prado paradigma C. Debussy
„Auksinių žuvelių
interpretacijose.
Pranešimas tarptautiniame
forume „Designing the Smart
City“ – IT musical
technologies. Worldwide Net
MIDI librarie.From medieval
music to modern jazz“
Pranešimas seminare

2017-04-12

Anykščių koplyčia;
Vilniaus muzikos
galerija;
„Vaidilos“ teatras;
Klaipėdos konc. Salė;
Nac. filharmonija
LMTA mokslinė
konferencija.

2017-04-23

Vilniaus kolegija

Mok. S. Sopelev-Vysocki

2017-05-16

Daugpilis (Latvija),
Mok. J. Aleknavičius
mokslinė konferencija

2017

VIETA

ORGANIZATORIAI,
DALYVIAI

RENGINYS

Mok. J. Aleknavičius

Mok. J. Aleknavičius
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IŠORINIAI RYŠIAI SU VISUOMENE
16 LENTELĖ. 2017 m. išoriniai ryšiai su visuomene

Renginys
Dalyvavimas koncerte
„Lietuvos gynėjų
dienai“
Pamoka –koncertas
„Muzikos magija“
B.Jonušo pučiamųjų
instrumentų festivalis
Akordeono muzikos
koncertas
Sakralinės muzikos
valanda „Sekamadienio
muzika“
Akordeono muzikos
koncertas
I respublikinis muzikos
festivalis
„Būk artistas“
Dainavimo metodinės
grupės koncertas

Data
2017-01-13

Vieta
Lietuvos Seimas

2017-02-22

Žiežmarių kultūros
centras
B. Jonušo M.M.

Pučiamųjų instr.
muzikos festivalis
„Sąskambiai“
Jašiūnų pučiamųjų
instr. festivali
„Jašiūnai 2017“
Kanklių muzikos
koncertas

2017-03-24

2017-02-24
2017-03-08
2017-03-12

2017-03-17
2017-03-18

2017-03-23

2017-04-06

Šalčininkų S.
Moniuškos m.m.
Vilniaus arkikatedra

Šalčininkų
S.Moniuškos m.m.
Garliavos menų m-la

Organizatoriai, dalyviai
D. Basienė, R.Auksoriūtė,
L.Romoslauskienė, L.Navickas,
mokiniai.
Mok. I. Brazauskianė (dainav. Metod.
gr.)
Mok. L.Romoslauskienė,
Fleitų kvintetas, m. Zavistauskaitė
Mok. L. Daunorienė, R.Auksoriūtė,
mokiniai
Mok. D. Basienė, R. Gilienė, V.
Survilaitė, V. Klovaitė, J. Kalinaitė, V.
Čiūtienė, mokiniai
Mok. L. Daunorienė, R. Auksoriūtė, jų
mokiniai
Mok. L. Daunorienė, jos mokiniai

Šalčininkų S.
Mok. N. Krauter, mokiniai
Moniuškos menų mla
B.Dvariono menų m- Mok. G.Afanasjevas. saksofonų trio.
la
Jašiūnų menų m-la

Mok. G.Afanasjevas. saksofonų trio.

Druskininkų
M.K .Čiurlionio
meno m-la
2017-04-26- Briuselis, Belgija
30

Mok. V. Čiūtienė, jos mokiniai

2017-04-21

LMTA

Dalyvavimas koncerte
„Sugrįžę paukščiai“
III tarptautinis muzikos
festivalis „Sodams
žydint“

2017-05-05

Akordeono muzikos

2017-05-19

Pagirių meno
mokykla
Vilniaus VŠĮ
Vilkpėdės
bendruomenė soc.
Paslaugų centras,
Eišiškių muzikos m-

I. Paberžienė, konservatorijos
mokytojai, mokiniai LMTA prof.
dėstyrojai, studentai
Mok. E. Baltrėnienė, jos mokinė
S. Matonytė
Mokytoja V. Čiūtienė, jos mokiniai

Tarptautinis projektas
Europos „Brass
band“čempionatas
Fortepijono muzikos
koncertas

2017-04-24

2017-05-13

Mokiniai A. Beliajev, A. Sockis,
G.Songaila, R.Jenkelevičius

Mok. L. Daunorienė, mokiniai
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Renginys
koncertas
Dalyvavimas M.
Petrausko m.m.
40-mečio minėjime
Gitaros muzikos
koncertas
Kamerinės muzikos
koncertas
Akordeono muzikos
koncertas

Renginys –koncertas ,
bendradarbiavimo
sutarties pasirašymas.
Fortepijono muzikos
Kalėdinis koncertas

Data
2017-05-25

2017-05-27
2017-06-14
2017-09-20

2017-11-29

2017-12-12

Vieta
la
Kauno M. Petrausko
meno mokykla
Vilniaus M.
Mažvydo biblioteka
V.Kasiulio muziejus
Veisiejų meno m-la
ir
Marijampolės meno
m-la
Vievio meno
mokykla
M.K.Čiurlionio
namai

Organizatoriai, dalyviai
Mok. L. Daunorienė,
E. Dičpinigaitis
Mok. O. Lingienė, jos klasės mokiniai
Mok. V. Kaplūnas, L.Navickas.
mokiniai R. Tamuliūnas, J. Stankevič
Mok. R. Auksoriūtė, ansaamblis,
solistai

Mok. D Basienė

V. Domeikaitė, mokytojos, mokiniai

KONCERTINĖ VEIKLA
17 LENTELĖ. 2017 m. koncertinė veikla

Renginio pavadinimas
Fortepijono muzikos festivalis
“Žvėrelių karnavalas”
Koncertas Lietuvos nepriklausomybės
dienai

Data
2017-02-04

Organizatoriai, dalyviai
D. Basienė, vaikų MM mokytojai, vaikai

2017-03-08

Mok. V. Čiūtienė, S. Vaitiekūnienė,
mokiniai, ansambliai

Fortepijono muzikos koncertas

2017-03-28

Dainavimo metodinės grupės IV kl.
mokinių koncertas
Integruota pamoka-koncertas
„Stambios formos kūriniai
Lektoriaus Sergijaus Kirsenkos tūbos
klasės ir kamerinio ansamblio klasės
studentų koncertas
Fortepijono muzikos koncertas

2017-03-30

Mok. V. Domeikaitė, J. Aleknavičius,
mok.R. Naruševič ir V. Kovalčuk
Mok. L. Navickas, N.Vaičiulienė
mokytojai, mokiniai
Mok. I. Paberžienė, N. Barysienė,
bendrojo fortepijono mokiniai
Mok. L. Romoslauskienė,
metod.gr.mokytojai

II Respublikinis fortepijono muzikos
festivalis – praktikumas
„PAVASARIO VIRTUOZAI“
Styginių instrumentų metodinės
grupės perklausa-koncertas.

2017-04-22

2017-04-20
2017-04-20

2017-04-21

2017-04-24

I. Paberžienė, konservatorijos mokytojai,
mokiniai LMTA prof. dėstyrojai,
studentai
Mokyt. J.Aleknavičius, V.Domeikaitė,
R.Auksoriūtė
Mokytojai - S. Kuncienė, V. Kaplūnas,
mokiniai - A. Loboda, I. Žukovska, R.
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Renginio pavadinimas

Data

Styginių instrumentų metodinės
grupės koncerta.s
Tarptautinis Projektas ERASMUS +
„Notes of Europe“
Atidarymo koncertas
Koncertas „Sugrįžę paukščiai“

2017-04-26

Akordeono muzikos koncertas
Akordeono muzikos koncertas

2017-05-25
2017-05-30

Choro „Ugnelė“ koncertas
Alytaus r. Daugų meno ir sporto m-los
mokinių ir mokytojų koncertas
Mok. V. Kaplūno kūrybos vakaras
Populiariosios muzikos koncertas
„Laukiant Kalėdų“
Kalėdinis koncertas Styginių instr,
metod. gr.
Kalėdinis koncertas Choro studija.
Pučiamųjų ir mušamųjų metod, gr.
Kalėdinis koncertas, orkestro vadovo
jubiliejinis pasirodymas
Kalėdinis konservatorijos renginys

2017-10-18
2017-11-08

2017-05-02

2017-05-05

2017-12-01
2017-12-13

Organizatoriai, dalyviai
Tamuliūnas.
Mokytojai V.Kaplūnas, S.Kuncienė,
V.Klovaitė, D.Šešelgienė
K. Tuinylienė

Mok. E. Baltrėnienė, jos mokinė
S. Matonytė
L. Daunorienė, jos mokiniai
Mok. L.Daunorienė, R. Auksoriūtė,
R. Sviackevičius
Mok. V. Skapienė
Mok. R. Auksoriūtė
Styg. Instr. met. Gr. Mokyt. V. Kaplūnas
Mok. V. Sasnauskienė, mokytojai,
mokiniai.

2007-12-19
2017-12-19
2017-12-20

Mok. R. Gikienė, V. Skapienė
Mok. L. Romoslauskienė, A. Kučinskas,
mokytojai

2017-12-21

D. Basienė, R. Auksoriūtė, mokytojai

RESPUBLIKINIŲ IR TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATAI
Konkursas
I tarptautinis akordeonistų
konkursas (Solec Kujawski,
Lenkija)

16-asis tarptautinis vaikų ir
jaunimo džiazo muzikos
festivalis-konkursas

Laureatai
Patricija Makunonovič

Vieta
II vieta

David Avetisyan
(saksofonas altas)
Lukas Yla (bosinė
gitara)
Danielius Skeivelas
(gitara)
Jonas Filmanavičius
(mušamieji instr.)

I vieta
(ansamblių

Milda Deltuvaitė

III vieta
instrumentų
kategorijoje

Mokytojas
Mokytojas Raimondas
Sviackevičius

Mokytojas Andrej
Polevikov
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Konkursas

I tarptautinis Algirdo Ločerio
akordeonininkų konkursas

V tarptautinis Prano Stepulio
kamerinių liaudies
instrumentinės muzikos
ansamblių konkursas
Tarptautinis akordeonistų
konkursas „Naujene
2017“(Latvija)
XI respublikinis jaunųjų
pianistų konkursas, skirtas
Aleksandr Skriabin 145 –
osioms gimimo metinėms

XXV Juozo Pakalnio
respublikinis jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentais
konkursas

Tarptautinis akordeonistų
konkursas Vilnius 2017

Lietuvos akordeonistų
konkursas Vilnius 2017 m.

Laureatai
Akordeonų kvintetas:
Patricija Makutonovič
Edvin Cilindz
Salvijus Aukštuolis
Edgaras Dičpinigaitis
Rimantas Treigys
Kanklių ansamblis:
Lauryna Labutytė
Kotryna Platūkytė
Emilija Filipenkovaitė
Greta Narkevičiūtė
Edgaras Dičpinigaitis

Vieta
kategorija)

Mokytojas
Mokytoja Rita
Auksoriūtė

I vieta ir
Grand prix

Mokytoja Violeta
Čiūtienė
I vieta

I vieta
Mokytoja Liudmila
Daunorienė

Rimantas Treigys

II vieta

Viktorija Kovalčuk

II vieta

Mokytojas Jurgis
Aleknavičius

Andrej Beliajev
(trombonas)
Ričardas Jenkelevičius
(trombonas)

I vieta

Mokytojas Tauras
Adomavičius
Koncertmeisterė Birutė
Tubinytė-Merlo
Mokytojas Linas Šalna
Koncertmeisterė Danga
Kraujalienė
Mokytojas Mindaugas
Rarivanas
Koncertmeisterė Birutė
Tubinytė-Merlo

III vieta

Augustinas Vitkus
(obojus)

III vieta

Aleksandras Sockis
(tūba)
Akordeonų kvintetas:
Patricija Makutonovič
Edvin Cilindz
Salvijus Aukštuolis
Edgaras Dičpinigaitis
Rimantas Treigys
Akordeonų kvintetas:
Patricija Makutonovič
Edvin Cilindz
Salvijus Aukštuolis
Edgaras Dičpinigaitis
Rimantas Treigys

III vieta

Salvijus Aukštuolis

II vieta

II vieta

Mokytoja Rita
Auksoriūtė

I vieta

Mokytoja Rita
Auksoriūtė
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Konkursas

XIII nacionalinis Jono Švedo
konkursas

Tarptautinis kamerinės
muzikos konkursas „Musica
Brillante“
II tarptautinio akordeonistų
konkursas „Liepsnojantys
akordeonai 2017“
IV tarptautinis Viktoro
Radovičiaus jaunųjų
stygininkų konkursas
VIII Respublikinis jaunųjų
atlikėjų konkursas
„Sentimentai valsui“
Tarptautinis muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų akordeonistų
festivalis – konkursas, skirtas
Vaclovui Furmanavičiui
atminti

Laureatai
Patricija Makutonovič
Lauryna Labutytė
Kotryna Platūkytė
Emilija Filipenkovaitė
Rapolas Tamuliūnas
(violončelė)
Viktorija Kovalčuk
(fortepijonas)
Edvin Cilindz
Edgaras Dičpinigaitis
Ruslan Grimbovskij

Vieta
III vieta
II vieta
III vieta
Laureato
diplomas
III vieta

Grand Prix
I vieta
II vieta

Anastasija Loboda

II vieta

Rugilė Šeštokaitė

Laureato
diplomas

Edvinas Cilindz
Edgaras Dičpinigaitis

Grand Prix
Laureato
diplomas

Mokytojas
Mokytojas Raimondas
Sviackevičius
Mokytoja Violeta
Čiūtienė,
Koncertmeisterė Birutė
Tubinytė Merlo
Mokytojai Valentinas
Kaplūnas ir
Jurgis Aleknavičius

Mokytoja Liudmila
Daunorienė
Mokytoja Stasė
Kuncienė,
koncertmeisteris Jurgis
Aleknavičius
Mokytoja Vaiva
Klovaitė

Mokytoja Liudmila
Daunorienė

KONSERVATORIJOS FINANSINĖ VEIKLA 2017 M.
2017 m. gruodžio 31 d. konservatorijoje dirbo 119 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis. Vidutinis darbuotojų skaičius 120,75.
Vilniaus konservatorija gauna finansavimą iš Valstybės biudžeto pagal dvi programas:
Švietimo ir mokslo administravimas (valstybės biudžeto lėšos) 11.002
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Švietimo ir mokslo administravimas (asignavimų valdytojo pajamų įplaukos) 11.002
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1
Investicinis projektas (033)- Gerosios Vilties g.19 pastato rekonstrukcija (773.000 eurų2017 m.)
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Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa 11.001
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

2017

m. Vilniaus konservatorijai buvo patvirtinta 1050.200 eurų valstybės biudžeto

programos vykdymui. Valstybės biudžeto lėšos įsisavintos 100%.
Specialiosios programos vykdymui 2017 metų patikslintoje išlaidų sąmatoje numatyta
11.245 eurų.
Faktiškai pervesta į valstybės biudžetą 6931,37 eurų.
Gauta atgal iš biudžeto ir panaudota 7505,4 eurų.
Už 2017 m. liko nepanaudotų lėšų 1670,8 eurai.
2017 metais Vilniaus konservatorijos gautas pinigines įplaukas sudarė: 6962,52 eurų:
kitos pajamos

3958,44

negyvenamų patalpų nuoma

3004,08

2017 m. Vilniaus konservatorija yra gavusi pavedimų lėšų įvairių projektų vykdymui –
21.506,43 eurų.
Iš jų:
2 % GPM pagal paramos ir labdaros įstatymą

1232,83 eurai.

Nacionalinis egzaminų centras už valstybinius egzaminus

957,6 eurai.

Švietimo mainų paramos fondo Erasmus projektai

19.316 eurai

Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2017 metus nupirkta ir gauta
nemokamai priemonių už 76.881,72 Eur:
19 LENTELĖ. 2017 m. nupirktos ir nemokamai gautos priemonės mokymo sąlygų gerinimui

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Ilgalaikis turtas

Kiekis

Bibliotekos fondas
Scenos meno priemonės
Tūba

1
Renovacijos
lėšos

Kompiuterinė įranga
Kompiuterinės įrangos (kompiuterio ir monitoriaus)
komplektas
Rašomoji lenta su muzikinėmis penklinėmis
100x200 cm
Elektroninis skambutis
Vaizdo projektorius - EPSON EB-Z9800W
Elektrinis projekcinis ekranas su sieniniu valdikliu
87" Interaktyvi lenta su itin artimo židinio
projektoriumi
Trijų dalių rašomoji lenta

Finansavimo
šaltinis
Biudžetas
ES projekto
lėšos
Spec.lėšos

Suma
EUR
3000,00
270,0
2000,00
2000,00
45.901,69

16

14500,64

1

788,07

10
1
1

1376,98
5426,06
2542,93

2

11845,36

5

5513,35
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Eil.
Nr.

Ilgalaikis turtas
Artimo židinio projektorius su sieniniu laikikliu
Mokytojų darbo vietų kompiuterių komplektas

4.

Baldai

IŠ VISO:

Kiekis

Finansavimo
šaltinis

2
2
Renovacijos
lėšos

Suma
EUR
3908,30
1611,72
24.098,31
76.881,72

