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                                                                                     PATVIRTINTA 

  Kretingos rajono Salantų meno mokyklos               

  direktorės 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

  įsakymu Nr. V1-60 

 

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLOS 

2018–2019 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO, PRADINIO 

MUZIKINIO, PAGRINDINIO MUZIKINIO, PAGRINDINIO DAILINIO, SAVIRAIŠKINIO 

MENINIO, IŠPLĖSTINIO MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ  PLANAI   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos (toliau - Mokyklos)  2018 – 2019 mokslo metų 

muzikos ir dailės ugdymo programų  ugdymo planai  (toliau – UP) reglamentuoja formalųjį švietimą 

papildančio meninio ugdymo programų (pradinio muzikinio, pagrindinio muzikinio, pagrindinio dailės) 

ir neformaliojo vaikų švietimo (ankstyvojo integruoto meninio, saviraiškinio meninio, išplėstinio 

meninio) ugdymo programų (toliau – Ugdymo programos) įgyvendinimą mokykloje 2018-2019 

mokslo metais.   

2. 2018-2019 mokslo metų Mokyklos UP parengtas, vadovaujantis Mokyklos nuostatais, 

patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-37, 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 redakcija, 

Meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir moksli ministro 2015 m. sausio 27 

d. įsakymu Nr. V-48  ir kitais teisės aktais. Mokykla, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, 

vadovaujasi Mokyklos nuostatais, Mokyklos strateginiais tikslais ir turimais strateginiais ištekliais bei 

steigėjo skiriamu finansavimu. 

3. Ugdymo turinys formuojamas Mokyklos bendruomenei – pedagogams, mokiniams, tėvams – 

laisvai bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis. 

4.  Įgyvendinant 2017-2018 mokslo metų UP buvo: 

4.1. tikslingai organizuojamas ugdymo procesas; 

4.2. optimaliai tenkinami mokinių ugdymosi poreikiai pagal konkrečius polinkius, poreikius ir 

gebėjimus; 

4.3. Įgyvendintas UP 2017-2018 mokslo metų  tikslas –– nustatyti ugdymo programų vykdymo 

bendruosius reikalavimus ir pateikti pagrindinius principus, nuostatas, susitarimus dėl ugdymo turinio 

formavimo ir įgyvendinimo. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos pasirinkti ugdymo programas: 

ankstyvojo integruoto meninio ugdymo, pradinio muzikinio, pagrindinio muzikinio, pagrindinio 

dailinio, saviraiškinio meninio ugdymo ir išplėstinio meninio ugdymo. Ugdymo planas suteikė 

mokiniams pasirinkimo galimybę, leidžiančią atskleisti  mokinio kūrybines galias. Mokykloje mokėsi 

150 mokių, pavasarį sėkmingai išlaikė baigiamuosius egzaminus ir mokyklos baigimo pažymėjimai 

įteikti 16 mokinių. Ugdymo programų valandos panaudojamos tikslingai, tenkinant mokinių poreikius, 

atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus, bendruomenės ugdymo organizavimo tradicijas.  

2017-2018 mokslo metais ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokyklos 

strategijoje numatytoms sritims: ugdymo(si) kokybės gerinimui, mokinių kompetencijų plėtojimui per 

saviraiškos poreikių tenkinimą. Siekiama įgyvendinti metinį Mokyklos veiklos plane numatytą 

prioritetinį tikslą - Tobulinti ugdymo ir ugdymosi  kokybę, siekiant mokyklos bendruomenės veiklų 

dermės. Mokyklos metodinės tarybos veiklos prioritetas - Mokytojų profesinis tobulėjimas, efektyvus 

metodinės veiklos organizavimas. Tikslas - siekti sistemingo mokytojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo, orientuoto į ugdymo(si) proceso kokybės augimą. Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, 

mokytojai tobulino profesinę kompetenciją seminaruose, stebėjo kolegų pamokas, aktyviai 

bendradarbiavo organizuojant renginius, ruošiant mokinius konkursams. Išskirtinis dėmesys buvo 

skiriamas pamokos kokybės gerinimui, gabių mokinių ugdymui bei savitos mokyklos kultūros 
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puoselėjimui. Siekiant užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą organizuojant 

ugdymo procesą ir įgyvendinant jo tikslus buvo išanalizuoti dalykų teminiai planai, ugdymo 

programos, pasidalinta mintimis apie tobulintinus dalykus, pateiktos rekomendacijos ugdymo 

programų tobulinimui. Tobulinant ugdymo kokybę, mokykloje buvo vykdomos diskusijos – 

praktikumai: „Ugdymo turinio įtaka praktinei veiklai“, „Skirtingų gebėjimų ir mokymosi stilių mokinių 

veikla“,„Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas – aktyvaus mokytojo bruožas“. Mokykloje organizuota 

muzikos ir meno mokyklų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Muzikinio ugdymo problemos, 

sprendimai ir perspektyvos. 

Ugdymo procesas buvo vykdomas pagal vieningus reikalavimus parengtas dalykų 

programas. Pamokų skaičius fiksuotas klasių dienynuose minimaliai skiriasi nuo numatytų ugdymo 

plane; pamokos buvo pavaduojamos ir skirtumai, įgyti dėl mokinių ar mokytojų ligos likviduojami; 

organizuojant ugdymo procesą buvo laikomasi parengtų tvarkų. UP suteikė mokiniams pasirinkimo 

galimybę, leidžiančią atskleisti  mokinio kūrybines galias. Buvo siekiama ugdyti mokinį kaip aktyviai 

besimokančią, atsakingą, kūrybišką asmenybę. Planuojant ugdymo turinį, atsižvelgiama į mokinių 

poreikius bei mokyklos finansines galimybes. Siekiama ugdymo turinį priartinti prie konkrečių 

mokinių reikmių. Mokykloje aktyviai organizuojami renginiai.  Į šią veiklą įsitraukė visa 

bendruomenė. Mokinių atsiliepimai liudija, kad  renginiai yra reikalingi ir padeda mokiniams 

realizuoti savo gebėjimus. Kaip ir kasmet mokykloje vyko tradiciniai renginiai: mokslo metų pradžios 

šventė, Kalėdiniai koncertai, dailės skyriaus parodos, jaunųjų muzikantų koncertas ,,Mama, aš jau 

moku groti’, mokyklos baigiamasis koncertas  ir paroda Salantų kultūros centre ,, Yra šalis, kur dainos 

kyla...“. Mokykla bendradarbiavo  su rajono ir respublikos mokyklomis, darželiais, muziejais. 

Tradicinių mokyklos renginių organizavimas – tai puikus mokyklos mokinių, mokytojų, tėvelių 

bendradarbiavimo rezultatas. Mokinių užimtumas vyko ne tik ugdymo proceso metu, bet ir per 

mokinių atostogas. Mokykla mokiniams siūlė įvairiapusę veiklą: dalyvavimą konkursuose, 

festivaliuose, koncertinėse išvykose, parodose. Konkursų dalyviai dalyvavo vasaros poilsio stovykloje 

,,Vasaros ritmu“. 

 Galima teigti, kad ugdymo procesas buvo įgyvendintas sėkmingai. Mokyklos gerą ugdymo 

kokybę ir jos stabilumą liudija rezultatyvus gabių mokinių ugdymas. Pasiekta nemažai laimėjimų 

respublikiniuose, zoniniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Mokyklos mokiniai 

dalyvavo net 33 konkursuose ir festivaliuose. Iš 28 konkursų grįžo apdovanoti medaliais, 
diplomais.  

5. Mokyklos 2018 - 2019 m.m. UP tikslas – nustatyti ugdymo programų vykdymo bendruosius 

reikalavimus ir pateikti pagrindinius principus, nuostatas, susitarimus dėl ugdymo turinio formavimo ir 

įgyvendinimo. 
6. Mokyklos  UP uždaviniai:  

6.1. plėsti mokinių meninį pažinimą ir raštingumą muzikos ir dailės srityse; 

6.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti; 

6.3. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

6.4. apibrėžti reikalavimus ugdymo procesui Mokykloje organizuoti. 

7. Mokyklos ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas. 

Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal pasirinktą  meninio 

ugdymo programą, privalomi ir pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį dalykai, suderinti su 

mokyklos galimybėmis.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Branduolio dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal  pasirinktą programą  

Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas. 

Ankstyvasis integruotas meninis ugdymas -  bendras meninis 5 – 7 metų amžiaus vaikų 

ugdymas,  supažindinant su muzikos ir dailės pradmenimis. 
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Pradinis meninis ugdymas – pradinis meninis jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas, supažindinant su muzikos ir dailės pradmenimis. 

Pagrindinis meninis ugdymas – pagrindinis meninis vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas, formuojant muzikos ir dailės pradmenis. 

Saviraiškinis meninis ugdymas -  meninis vaikų ugdymas, pritaikytas asmens gebėjimams ir 

realiam mokymosi lygiui bei muzikos ir dailės saviraiškos poreikių tenkinimui. Taikomas, kaip 

mažesnės apimties alternatyvi programa pagrindinio ugdymo programai. 

Išplėstinis meninis ugdymas – meninis vaikų ugdymas, plėtojantis, papildantis ir lavinantis 

asmens kūrybinius gebėjimus, įgyvendinamas baigus pagrindinio arba saviraiškinio meninio ugdymo 

programas. 

8. Kitos UP vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

I. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

 9. Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2018–2019 mokslo metais: 

 9.1. Ugdymo procesas pradedamas– rugsėjo 3 d., baigiamas – gegužės 31 d.; 

 9.2. po birželio 1 dienos planuojama papildoma veikla: mokomųjų dalykų projektai, dalykinės 

kultūrinės savaitės, pasirengimas - repeticijos vasaros renginiams, plenerai ir kt.; 

 9.3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas 

pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.; 

 9.4. Ugdymo procesas Mokyklos sprendimu (Mokytojų tarybos 2018 m. birželio 4 d. 

protokolas Nr.S1-6) skirstomas   pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos  Mokyklos direktoriaus 2018 

m. birželio 18 d. įsakymu Nr.V1-48. Nustatoma tokia pusmečių  trukmė: 

Pusmetis 2018–2019  m. m. Mokymosi 

savaičių 

skaičius  

Pirmas pusmetis 2018-09-03 – 2018-12-31 34 

Antras pusmetis 2019-01-01 – 2019-05-31 

  9.5. Mokinių atostogos numatomos: 

Atostogos 2018–2019  m. m. 

Prasideda Baigiasi 

Rudens  2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų)  2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų)  2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 2019-06-03 2019-08-31 

  

  10. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar 

keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio 

ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus 

informuoja mokyklos tarybą, savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 
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II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

11. UP rengimą organizavo Mokyklos direktorius. Į mokyklos UP rengimą, grindžiamą 

demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, buvo įtraukti mokytojai, mokiniai, tėvai 

(2018 m. gegužės 4 dienos įsakymas Nr. V1-41 ,,Dėl darbo grupės 2018-2019 m.m. ugdymo planams 

parengti sudarymo“). 

12. Sudarydama ir įgyvendindama UP, Mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 

20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-

599. 

 13. Mokykloje susitarta  dėl UP turinio ir formos (Mokytojų tarybos 2018 m. birželio 4 d. 

protokolas Nr.S1-6).  

 14.UP  Mokykla numatė:   

 14.1. Mokyklos keliamus tikslus Ugdymo programoms įgyvendinti, Mokyklai svarbius ugdymo 

proceso įgyvendinimo principus, ugdymo proceso organizavimo sąlygų ypatumų aptarimą, programos 

įgyvendinimo ypatumus ir programai skiriamų valandų skaičių (Mokytojų tarybos 2018 m. birželio 4 d. 

protokolas Nr.S1-6); 

  14.2. svarbiausius mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo periodus, būdus, laiką 

reglamentuoja Dalykų programos; 

 14.3. tėvų/globėjų informavimo apie vaiko pasiekimus ir pažangą tvarką (Mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. 

įsakymu Nr. V1-85); 

 14.4. mokinių meninio ugdymo programos ir dalyko pasirinkimo ir keitimo tvarką (Mokyklos 

ugdymo programos ir dalyko keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2014 m. 

sausio 16 d. įsakymu Nr. V1-2); 

 14.6. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarką (Mokyklos mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V1-

3).  

15. Mokinių skaičius, skirstant į grupes, reglamentuotas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-130 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. 

rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-235 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 

d. sprendimo Nr. T2-386 ,,Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgiant į Lietuvos higienos 

normą HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. 

įsakymu Nr. V-599. 

  16. Mokykla, atsiradus UP nenumatytiems atvejams ugdymo proceso metu, gali koreguoti 

mokyklos UP įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių 

dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

 17. Mokyklos UP tvirtina Mokyklos direktorius iki mokslo metų pradžios suderinęs  su 

Mokyklos taryba ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. 

 18. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Mokyklos  direktoriaus 2015 m. 

birželio 25 d. įsakymu Nr.V1-49  patvirtintu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

 19. Mokyklos direktorius organizuoja Mokyklos veiklą, susijusią su mokinių ugdymosi krūvių 

reguliavimu: organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir 

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei 

mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę. 

 20. Mokykloje pamokų tvarkaraščiai rengiami vadovaujantis UP nuostatomis. 
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III. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

21. Pradinio muzikinio ugdymo muzikavimo fortepijonu programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 

Muzikavimas  1,5-2 2 2 

Solfedžio 2 2 2 

Choras 2 2 2 

Minimalus valandų skaičius 5,5 6 6 

Maksimalus valandų skaičius 6 6 6 
 

21.1. mokiniui yra privalomi trys branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio ir choras; 

21.2. muzikavimo pamoka – individuali; 

21.3. chorui skiriama 1 koncertmeisterio valanda. Neturint finansinių galimybių, 

koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui. 

22. Pradinio muzikinio ugdymo chorinio dainavimo programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 

Muzikavimas (chorinis dainavimas) 2 2 2 

Solfedžio 2 2 2 

Choras 2 2 2 

Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas) 0,5-1 1 1 

Balso lavinimas - 0-0,5 0-0,5 

Minimalus valandų skaičius 6,5 7 7 

Maksimalus valandų skaičius 7 7,5 7,5 
 

22.1. mokiniui yra privalomi keturi branduolio dalykai: chorinis dainavimas, solfedžio,  choras 

ir antrasis muzikos instrumentas; 

22.2. muzikavimas, pasirinkus chorinį dainavimą, vyksta mokantis grupėje. Chorinio dainavimo 

pamokai skiriama 1 koncertmeisterio valanda. Neturint finansinių galimybių, koncertmeisterio 

valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui;  

22.3. jungtiniam jaunučių chorui skiriama 1 valanda koncertmeisteriui. Neturint finansinių 

galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

22.4. balso lavinimo pamoka, mokyklai turint finansinių galimybių, skiriama tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą raštu. Esant poreikiui,  skiriama 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint 

finansinių galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui. 

23. Pradinio muzikinio ugdymo muzikavimo akordeonu, kanklėmis, trimitu, saksofonu 

programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 

Muzikavimas 1-2 1-2 1-2 

Solfedžio 2 2 2 

Ansamblis - 0-2 0-2 

Choras 0-2 0-2 0-2 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0 0 0-1 

Minimalus valandų skaičius 3 3 3 

Maksimalus valandų skaičius 5 8 8 
 

23.1. mokiniui yra privalomi du branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio; 

23.2. muzikavimo pamoka – individuali. Muzikavimo pamokai (išskyrus muzikavimą 

akordeonu), esant poreikiui, skiriama 0,5 koncertmeisterio valandos. Neturint finansinių galimybių, 

koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 
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23.3. tėvams (globėjams), pateikus prašymą raštu, mokiniai gali lankyti choro pamokas; 

23.4. pagrindiniu antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas. Atsižvelgiant į 

mokyklos tradicijas ir turimas ugdymo priemones, mokykla, tėvams (globėjams), pateikus prašymą 

raštu,  gali siūlyti ir kitą instrumentą.  

24. Pagrindinio muzikinio ugdymo muzikavimo fortepijonu programa 
 

Dalykas / Klasė 4 5 6 7 

Muzikavimas 2 2 2 2 

Solfedžio 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Choras 3 3 3 3 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas), balso 

lavinimas 

0-1 0-1 0-1 0-1 

Minimalus valandų skaičius 8 8 8 8 

Maksimalus valandų skaičius 9 9 9 9 
 

24.1. mokiniui privalomi yra keturi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos 

istorija, choras; 

24.2. muzikavimo pamoka – individuali; 

24.3. pasirenkamojo dalyko, antrojo muzikos instrumento arba balso lavinimo pamoka – 

individuali. Atsižvelgiant į mokyklos tradicijas ir turimas mokymo priemones, mokykla, tėvams 

(globėjams), pateikus prašymą raštu,  gali skirti antrąjį muzikos instrumentą arba balso lavinimą. 

Antrasis muzikos instrumentas arba balso lavinimas skiriamas mokyklai turint finansinių galimybių. 

25. Pagrindinio muzikinio ugdymo muzikavimo akordeonu, kanklėmis, trimitu, saksofonu 

programa 
 

Dalykas / Klasė 4 5 6 7 

Muzikavimas 1-2 1-2 1-2 1-2 

Solfedžio 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Ansamblis 1-3 1-3 1-3 1-3 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0-1,5 0-1,5 0-1,5 0-1,5 

Minimalus valandų skaičius 5 5 5 6 

Maksimalus valandų skaičius 9,5 9,5 9,5 9,5 
 

25.1. mokiniui privalomi yra keturi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos 

istorija, ansamblis; 

25.2. muzikavimo pamoka – individuali. Muzikavimo pamokai, esant poreikiui (išskyrus 

muzikavimą akordeonu), skiriama 0,5 koncertmeisterio valandos. Neturint finansinių galimybių, 

koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

25.3. pagrindiniu antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas. Atsižvelgiant į 

mokyklos tradicijas ir turimas mokymo priemones, mokykla, suderinusi su tėvais (globėjauis), pateikus 

prašymą raštu,  gali siūlyti ir kitą instrumentą.  Gerai besimokantiems mokiniams, esant finansinėms 

galimybėms, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gali būti skirti du pasirenkami instrumentai, bet ne 

daugiau kaip 1,5 savaitinės valandos. Antrasis muzikos instrumentas skiriamas mokyklai turint 

finansinių galimybių.  

26. Pagrindinio muzikinio ugdymo chorinio dainavimo  programa 
 

Dalykas / Klasė 4 5 6 7 

Muzikavimas (chorinis dainavimas) 2 2 2 2 

Solfedžio 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 
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Choras 3 3 3 3 

Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas) 0-1 0-1 0-1 0-1 

Balso lavinimas 0-1 0-1 0-1 0-1 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

Minimalus valandų skaičius 8 8 8 8 

Maksimalus valandų skaičius 10 10 10 10 
  

26.1. mokiniui privalomi yra penki branduolio dalykai: chorinis dainavimas, solfedžio, muzikos 

istorija, choras; 

26.2. muzikavimas, pasirinkus chorinį dainavimą, vyksta mokantis grupėje. Chorinis dainavimo 

pamokai skiriama 1 koncertmeisterio valanda;  

26.3. jungtiniam jaunių chorui skiriama 0-2 valandos koncertmeisteriui. Neturint finansinių 

galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

26.4. pagrindiniu antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas. Gerai 

besimokantiems mokiniams, esant finansinėms galimybės, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gali 

būti skirtas antrasis pasirenkamas muzikos instrumentas. Antrasis muzikos instrumentas 

(pasirenkamas)  skiriamas mokyklai turint finansinių galimybių; 

26.5. balso lavinimo pamoka, mokyklai turint finansinių galimybių,  skiriama tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą. Esant poreikiui, skiriama 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint 

finansinių galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui. 

27. Pagrindinio dailės ugdymo programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Piešimas 2 2 2 2 

Tapyba 2 2 2 2 

Skulptūra 2 2 2 2 

Kompozicija 2 2 2 2 

Dailėtyra - - 1 1 

Minimalus valandų skaičius 8 8 9 9 

Maksimalus valandų skaičius 8 8 9 9 
 

27.1. mokiniui yra privalomi penki branduolio dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, 

komponzicija ir dailėtyra; 

27.2. dailės pamokos vyksta grupėje. 

IV.  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

28. Ankstyvojo integruoto meninio ugdymo programa 
 

Dalykas / Metai 1 2 3 

Muzikos pažinimas 0-2 0-2 0-2 

Muzikos instrumento pažinimas 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

Dailės pažinimas 0-2 0-2 0-2 

Minimalus valandų skaičius 2 2 2 

Maksimalus valandų skaičius 4,5 4,5 4,5 
 

28.1. į ankstyvojo integruoto meninio ugdymo programos grupes mokiniai priimami be 

atrankos. Tėvams pateikus prašymą, ugdymo kursas pradedamas bet kuriuo mokslo metų laiku. 

Mokinys laisvai renkasi programos trukmę, dalykus ir valandų skaičių; 

28.2. muzikos instrumento pažinimo pamoka skiriama mokyklai turint finansinių galimybių. 

29. Saviraiškinio meninio ugdymo muzikavimo fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, 

trimitu, saksofonu programa 
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Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Muzikavimas  1-2 1-2 1-2 1-2 

Choras, ansamblis 1-3 1-3 1-3 1-3 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0-1 0-1 0-1 0-1 

Minimalus valandų skaičius 2 2 2 2 

Maksimalus valandų skaičius 6 6 6 6 
 

29.1. Muzikavimo pamoka – individuali. Muzikavimo pamokai, esant poreikiui, skiriama 

(iškyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint finansinių 

galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

29.2. antrasis muzikos instrumentas, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, skiriamas mokyklai 

turint finansinių galimybių.  

30. Saviraiškinio meninio ugdymo chorinio dainavimo programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Muzikavimas (chorinis dainavimas) 2 2 2 2 

Choras 3 3 3 3 

Balso lavinimas 0-1 0-1 0-1 0-1 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0-1 0-1 0-1 0-1 

Minimalus valandų skaičius 5 5 5 5 

Maksimalus valandų skaičius 7 7 7 7 
 

30.1. chorinis dainavimas vyksta mokantis grupėje. Pamokai skiriama 1 koncertmeisterio 

valanda. Neturint finansinių galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

30.2. antrojo muzikos instrumento pamoka skiriama tėvams (globėjams) pateikus prašymą, 

mokyklai turint finansinių galimybių. gali parinkti (pateikti prašymą) mokiniui vieną iš mokyklos 

siūlomų instrumentų; 

30.3. balso lavinimo pamoka skiriama tėvams (globėjams) pateikus prašymą. Esant poreikiui, 

skiriama 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint finansinių galimybių, koncertmeisterio valandos 

skiriamos apibrėžtam laikotarpiui. 

31. Išplėstinio meninio ugdymo muzikavimo fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, 

pučiamaisiais instrumentais, chorinio dainavimo programa 
 

Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Muzikavimas (chorinis dainavimas,instrumentas) 0-2 0-2 0-2 0-2 

Choras, ansamblis 0-3 0-3 0-3 0-3 

Antrasis muzikos instrumentas (pasirenkamas) 0-1 0-1 0-1 0-1 

Balso lavinimas 0-1 0-1 0-1 0-1 

Minimalus valandų skaičius 2 2 2 2 

Maksimalus valandų skaičius 7 7 7 7 
 

31.1.  muzikavimo pamoka, pasirinkus instrumentą – individuali. Esant poreikiui, skiriama 

(iškyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint finansinių 

galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui; 

31.2. muzikavimo pamoka, pasirinkus chorinį dainavimą, vyksta mokantis grupėje. Grupė 

jungiama su pagrindinio ugdymo mokinių grupe; 

31.3. antrojo muzikos instrumento pamoka – individuali. Tėvai (globėjai) gali parinkti (pateikti 

prašymą) mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų instrumentų; 

31.4. balso lavinimo pamoka – individuali. Balso lavinimo pamoka skiriama tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą. Esant poreikiui, skiriama 0,5 valandos koncertmeisteriui. Neturint 

finansinių galimybių, koncertmeisterio valandos skiriamos apibrėžtam laikotarpiui. 

32. Saviraiškinio meninio ugdymo dailės programa 
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Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Piešimas 2 2 2 2 

Skulptūra 2 2 2 2 

Kompozicija 2 2 2 2 

Minimalus valandų skaičius 6 6 6 6 
 

32.1. dailės pamokos vyksta grupėje; 

32.2. saviraiškinio meninio ugdymo programos mokiniai pamokas lanko kartu su pagrindinio 

dailės ugdymo programos mokiniais. 

33. Išplėstinio meninio ugdymo - dailės programa 

Dalykas / Klasė 1 2 3 4 

Piešimas 2 2 2 2 

Skulptūra 2 2 2 2 

Kompozicija 2 2 2 2 

Minimalus valandų skaičius 6 6 6 6 
 

34.1. dailės pamokos vyksta grupėje; 

34.2. išplėstinio meninio ugdymo programos mokiniai pamokas lanko kartu su pagrindinio 

dailės ugdymo programos mokiniais. 
 

____________________________________ 
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