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VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“
MOKINIŲ NUKREIPIMO MOKYTIS
MERGINŲ CHORE AR MERGINŲ ANSAMBLYJE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nukreipimo mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje tvarkos aprašas
(Aprašas) nustato mokinių nukreipimo mokytis pagal Merginų choro programą ir Merginų
ansamblio programą tikslus, uždavinius, formas ir tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“
mokyklos Nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d.
sprendimu Nr. 1-368 ir chorinio ugdymo individualizavimo nuostata, kurios taikymo galimybes
užtikrina mokykloje esančių chorų struktūra.
3. Atsižvelgiant į mokyklos chorų struktūrą, nukreipimas mokytis Merginų chore ar
Merginų ansamblyje vykdomas Jaunių choro mokinėms baigiant 7 klasę.
4. Atskirais atvejais galimas ir baigusiųjų 6 klasę mokinių nukreipimas mokytis Merginų
chore nuo 7 klasės.
5. Nukreipimas mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje galimas ir vėlesnėse
klasėse, atsižvelgiant į mokinių pareikštus norus ir reikiamą jų pasirengimą dainuoti pasirinktame
kolektyve.
6. Nukreipimo tikslas – sudaryti sąlygas mokinių visapusiškai saviraiškai plėtotis pagal jų
poreikius ir gebėjimus atitinkančias chorinių kolektyvų programas, skatinti pozityvias nuostatas
mokytis mokykloje ir dalyvauti kolektyvų veikloje.
7. Naudojamos sąvokos:
Merginų choras – koncertinis mokyklos kolektyvas, siekiantis aukštų meninių rezultatų,
reprezentuojantis mokyklos chorinio ugdymo pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai
dalyvaujantis meninėje, projektinėje veikloje su įvairiais meno kolektyvais šalyje, respublikiniuose
ir tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose.
Merginų ansamblis – mokyklos kolektyvas, tenkinantis mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius.
Perklausa – mokinių pasirengimo tęsti ugdymą koncertiniame Merginų chore ar Merginų
ansamblyje patikrinimas.
Vertinimo kriterijų lentelė – kriterijai mokinių pasirengimui nustatyti, kuriais
vadovaujantis perklausos komisija nukreipia moksleivę į atitinkamą meno kolektyvą.
II SKYRIUS
NUKREIPIMO MOKYTIS MERGINŲ CHORE AR MERGINŲ ANSAMBLYJE
UŽDAVINIAI
7. Nustatyti mokinių pasirengimą tęsti chorinį ugdymą atitinkamame kolektyve, siekiant,
kad kiekviena moksleivė, dalyvaudama jo veikloje, galėtų patirti mokymosi sėkmę.
8. Suteikti išsamią informaciją mokiniams ir jų tėvams apie ugdymo Merginų chore ar
Merginų ansamblyje specifiką ir ypatumus.

9. Laikantis lygių galimybių ir nešališkumo nuostatų, dalyvavimą pasirengimo mokytis
Merginų chore ar Merginų ansamblyje perklausoje (toliau – Perklausoje) užtikrinti visoms 7 klasės
mokinėms.
10. Laikantis ugdymo individualizavimo nuostatos, atskirais atvejais, balso lavinimo ar
choro mokytojų teikimu, siūlyti dalyvauti Perklausoje 6 klasės mokinėms, turinčioms ryškius
balsinės raiškos, fizinės ir muzikinės brandos požymius.
11. Informuoti mokinius ir jų tėvus apie vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis
Perklausoje bus nustatomas mokinių pasirengimas tęsti ugdymą koncertiniame Merginų chore ar
Merginų ansamblyje.
12. Laikantis objektyvumo nuostatos, Perklausos komisijai teikti mokinių pasirengimo
vertinimo išvadas mokyklos Metodinei tarybai, atsižvelgiant į svertinių dalykų mokytojų pateiktus
mokinių pedagoginės stebėsenos duomenis.
13. Mokyklos Metodinės tarybos nutarimą dėl mokinių nukreipimo mokytis Merginų chore
ar Merginų ansamblyje priimti kolegialiai, laikantis skaidrumo ir objektyvumo nuostatų.
14. Tenkinti mokinių pareikštą norą baigti pagrindinio muzikinio ugdymo programą Jaunių
chore.
III SKYRIUS
NUKREIPIMO MOKYTIS MERGINŲ CHORE AR MERGINŲ ANSAMBLYJE
ORGANIZAVIMAS
15. Svertinių dalykų – choro, solfedžio ir balso lavinimo dalykų mokytojams užpildyti „7
klasės mokinių pedagoginės stebėsenos duomenų suvestinę“ (priedas Nr. 1) iki einamųjų metų
balandžio 20 dienos ir teikti jas Jaunių choro vadovui.
16. Perklausos data numatoma II pusmečio „Mokinių pasiekimų vertinimo renginių
tvarkaraštyje“ iki einamųjų metų balandžio 30 dienos.
17. Tėvai su komisijos išvadomis dėl mokinių nukreipimo supažindinami el. paštu ir
pateikia atsakymą mokyklos raštinei rastine@liepaites.vilnius.lm.lt iki gegužės 15 d.
18. Mokyklos Metodinės tarybos posėdis priima nutarimą dėl mokinių nukreipimo
mokytis pagal Merginų choro ar Merginų ansamblio programas iki einamųjų metų gegužės 30 d.
19. Kvietimas moksleivei mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje siunčiamas į
tėvų el. paštą.
20. Perklausos vertinimo komisiją sudaro direktorius, jaunių choro, merginų choro ir
merginų ansamblio vadovai.
21. Mokinių pasirengimo nustatymas Perklausos metu vykdomas, remiantis vertinimo
kriterijais – „Mokinių nukreipimo mokytis merginų chore ar merginų ansamblyje perklausos
įvertinimai ir išvados“ (priedas Nr. 2).
22. Perklausos metu mokiniai atlieka:
22.1. dainą a cappella;
22.2. gebėjimų testą, sudarytą iš dainuojamų vokalinių pratimų ir sekvencijų.
23. Mokinių nukreipimo mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje Perklausos
protokolas teikiamas mokyklos Metodinei tarybai galutiniam sprendimui dėl nukreipimo.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.
25.
pildomas.

Metodinės tarybos nutarimai yra galutiniai ir neskundžiami.
Atsižvelgiant į ugdymo pokyčius, esant poreikiui šis Aprašas gali būti keičiamas ir
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Priedas Nr.1

7 klasės mokinių pedagoginės stebėsenos duomenų suvestinė
(Pildo dalykų mokytojai)
Mokinių pasiekimų stebėsenos duomenys pateikiami, vertinant balais:
3 balai – aukštas įvertinimas
2 balai – vidutinis įvertinimas
1 balas – žemas įvertinimas

Eil.
Nr.

Mokinės vardas,
pavardė

Choro dalyko
kriterijai

Vertinimas

Balso
lavinimo
dalyko
kriterijai

Vertin Solfedžio dalyko Vertiimas
vertinimo
nimas
kriterijai

Motyvacija

Intonacija

Solfedžiavimas

Emocinė raiška

Muzikalumas

Klausos analizė

Intonacija

Balso raiška

Stropumas

Priedas Nr. 2.

Mokinių nukreipimo mokytis merginų chore ar merginų ansamblyje
perklausos
įvertinimai ir išvados

Eil.
Nr.

Mokinės vardas,
pavardė, klasė

Kriterijus

Išvada:

Balso raiškumas
Intonacija
Dainos atlikimas a cappella
Viso balų:
Į merginų chorą

Aukštas
(3 balai)

Vidutinis
(2 balai)

Žemas
(1 balas)

Į merginų ansamblį

1. Surinkus ne mažiau vidutinio vertinimo už „Balso raiškumas“, „Intonacija“ ir „Dainos
atlikimas a cappella“ rekomenduojama metodinei tarybai nukreipti moksleivę į Merginų chorą.
2. Surinkus 5 balus ir mažiau rekomenduojama metodinei tarybai nukreipti moksleivę į
Merginų ansamblį.
3. Galutinį nukreipimą mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje, įvertinus 7 klasės
mokinių pedagoginės stebėsenos duomenų suvestinę (priedas Nr. 1) ir Perklausos komisijos
protokolo išvadas, priima Metodinė taryba.
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