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įsakymu Nr. V-    

 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS 

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo 

meninio ugdymo programų įgyvendinimą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje (toliau – 

mokykla) 2019–2020 mokslo metais. 

2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo esmė: 

2.1. vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis, sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės 

kūrybinei veiklai; 

2.2. tenkinti mokinių ugdymo(si), gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius; 

2.3. suteikti meninę brandą, laiduojant ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio profilio 

įstaigose; 

2.4. užtikrinti pasirinktos ugdymo srities, ugdymo turinio pasirinkimo įvairovę, atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko poreikius; 

2.5. ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – 

žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų. 

3. Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis: 

3.1. Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 27  d. įsakymu Nr. V-48;  

3.2. Kelmės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-207  „Dėl mokslo 

metų trukmės nustatymo Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose“ 1.1. 

papunkčio pakeitimo. 

3.3. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. Nr. T1-243 sprendimu „Dėl 

grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metais nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, 
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Tytuvėnų gimnazijos meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazijų muzikos skyriuose“ 

 

II SKYRIUS 

 UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

4. Mokyklos ugdymo planą rengė direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-38 

patvirtinta darbo grupė. 

5. Su mokyklos ugdymo plano projektu mokyklos bendruomenė supažindinta 2019 m. 

birželio 4 d. mokytojų tarybos posėdyje, protokolo Nr. 4. 

6. Mokyklos ugdymo planą, suderinęs su Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, tvirtina mokyklos direktorius. 

7. Mokykla priėmė sprendimus dėl dalykų programoms skirtų valandų skaičiaus didinimo ir 

mažinimo numatytiems mokymo tikslams programose pasiekti. Mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. 

birželio 4 d. (protokolo Nr. 4) buvo priimti nutarimai: 

7.1. dėl ugdymo valandų skaičiaus didinimo muzikos instrumentui pirmoje klasėje; 

7.2. dėl grupinių pamokų (solfedžio) valandų skaičiaus mažinimo 1 klasėje; 

7.3. dėl grupinių pamokų (chorinio dainavimo) valandų skaičiaus mažinimo chorinio 

dainavimo pagrindinio ugdymo 6-7 klasių mokiniams; 

7.4. dėl išimties tvarka savaitės dienų derinimo tvarkaraštyje formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo pagrindinio dalyko ir solfedžio pamokose; 

7.5. dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikavimo mokymui (išskyrus muzikavimą 

akordeonu, fortepijonu) 0,5 val. per savaitę skyrimo koncertmeisteriui. Visų dalykų 1 klasės 

mokiniams (išskyrus solinį dainavimą) koncertmeisterio valandų neskyrimo.  

7.6. dėl neformaliojo ugdymo  išplėstinio muzikavimo mokymui (išskyrus muzikavimą 

akordeonu ir fortepijonu) 0,5–1 val. per savaitę koncertmeisterio skyrimo koncertuojantiems 

mokiniams;  

7.7. dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo  pradinį ir pagrindinį ugdymą baigiantiems 

mokiniams koncertmeisterio skyrimo 1 val. per savaitę; 

7.8. dėl choreografijos skyriaus mokinių per didelio krūvio liaudies sceniniam šokiui skirti:  

1-2-3 klasėms –2 val.; 4-5-7 klasėms – 3 val. 

7.9. dėl papildomos 1 valandos didinimo pagrindinio dalyko mokiniams, besiruošiantiems 

dalykinio paruošimo konkursams. (Domantas Saunorius akordeono 6 kl., Mantas Kudžmauskas 
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akordeono 4 kl., Dovydas Dockevičius mušamųjų 5 kl., Rytis Sakalauskas mušamųjų 2 kl., Nedas 

Stasaitis pučiamųjų 7 kl., Titas Petrauskas pučiamųjų 3 kl., Miglė Ūselytė kanklių 5 kl.) 

8. Mokykla, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Mokymo 

programomis, kitais norminiais teisės aktais, mokyklos strateginiais tikslais, atsižvelgdama į 

mokyklos bendruomenės poreikius ir turimus išteklius. 

   

 III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, ugdymo procesas baigiamas birželio 15 d. 

10. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Išimtinais atvejais, pageidaujant tėvams bei 

mokiniams ir mokytojams, darbas gali vykti ir šeštadieniais (direktoriaus įsakymu): 

10.1. Pamokų laikas: 

1. 12.25–13.10 

2. 13.15–14.00 

3. 14.05–14.50 

4. 15.00–15.45 

5. 15.50–16.35 

6. 16.40–17.25 

7. 17.30–18.15 

8. 18.20–19.05 

10.2. FŠPU pagrindinio dalyko ir solfedžio pamokos vyksta pirmadieniais, ketvirtadieniais ir 

antradieniais, penktadieniais.  

11. Mokslo metai mokyklos sprendimu skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių 

trukmė: I pusmetis – 2019-09-01–2020-01-15; II pusmetis – 2020-01-16–2020-06-15. 

12. Pamokos pradedamos 12 val.15 min.  

13. Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10.  

14. Mokinių atostogų trukmė 2018–2019 mokslo metams kalendorinėmis dienomis: 

Atostogos 2019-2020 m. m. 

Rudens  2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos 2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) 2020 m. balandžio 14 d.–balandžio 17 d. 

  

15. Ugdymo turinio planavimas: 
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15.1. ugdymo turinys mokykloje planuojamas remiantis Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintomis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau -  

FŠPU) programų rengimo ir įgyvendinimo. 

16. Mokykloje vykdomos šios formalųjį švietimą papildančios ugdymo  programos, jų 

trukmė: 

16.1. pradinio muzikinio ugdymo (4 metai);   

16.2. pagrindinio muzikinio ugdymo (4 metai); 

16.3. dailės pradinio ugdymo (3 metai); 

16.4. dailės pagrindinio ugdymo (4 metai); 

16.5. šokio pradinio ugdymo (3 metai); 

16.6 šokio pagrindinio ugdymo (4 metai). 

17. Tos pačios krypties programos yra tarpusavyje susijusios, tęstinės ir viena kitą papildo.  

18. Programos įgyvendinimui sudaromos mokinių grupės ir naudojama grupinio mokymosi 

forma arba taikoma pavienio mokymosi organizavimo forma, kai mokiniai nuosekliai mokosi 

individualiai mokomi mokytojo. 

19. Siekiant užtikrinti vaiko raišką ir brandą pasirinktoje ugdymo kryptyje, ugdymo 

tęstinumą keičiant mokyklą, programas sudaro ugdymo turinio branduolio dalykai (toliau – 

branduolys) ir laisvai pasirenkami dalykai. 

20. Mokinio pasirinktos programos branduolys yra privalomas, laisvai pasirenkamus dalykus 

mokiniams siūlo mokykla, atsižvelgdama į mokinio poreikius ir turimas galimybes. Pasirinkus 

mokomąjį dalyką, jis tampa privalomu. 

21. Branduoliui ir pasirenkamiesiems dalykams skiriamos valandos numatomos mokyklos 

ugdymo plane. 

22. Iš mokinių, pageidaujančių ugdytis pagal pasirinktas programas, teisės aktų nustatyta 

tvarka sudaroma grupė.  

23. Muzikinio ugdymo programoms įgyvendinti vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

Ansamblio, choro dalykuose bei muzikavimo dalyko choro dainavimo mokyme grupės dalinamos į 

pogrupius pagal balsų grupes ( I, II altai, I, II sopranai). 

24. Muzikavimo ir antrojo muzikos instrumento dalykų pamokos vyksta pavienio mokymosi 

(mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo) forma; pamokos yra individualios. 

25. Muzikavimo (išskyrus fortepijoną ir akordeoną), dainavimo ir ansamblio dalyko 

programoms įgyvendinti numatomos valandos koncertmeisteriams. 

26. Dailės ugdymo programoms įgyvendinti vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 
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27. Šokio ugdymo programoms įgyvendinti vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

Sceninio šokio technikos ir ansamblio pamokoms numatomos valandos koncertmeisteriams.  

28. Mokykloje vykdomos neformaliojo ugdymo (toliau – NU) programos, jų trukmė: 

28.1. Ankstyvojo ugdymo (muzikinio, dailės, šokio) programa: 

28.1.1. grupėse mokosi trejų–šešerių metų vaikai; 

28.1.2. mokymuisi grupėje skiriamos 2 savaitinės integruoto mokymo valandos. 

29. Mėgėjų ugdymo programose besimokantieji laisvai renkasi individualią mokymo groti 

instrumentu programą arba grupinio mokymo dailės, šokio ugdymo programą. 

30. Išplėstinio ugdymo mokosi mokiniai, baigę FŠPU pagrindinio (muzikinio, dailės ar 

choreografijos) ugdymo programą, individualiai renkasi dalyką, mokymosi formą ir programą; 

31. Suaugusiųjų meninės saviraiškos studija. 

32. Atsiskaitymas už dalyko mokėjimą besimokantiems formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programose vyksta pagal gruodžio-sausio ir gegužės mėnesių numatytus akademinių 

koncertų (baigiamųjų egzaminų, perklausų bei pusmečių atsiskaitymų forma (muzikiniame ir 

choreografijos skyriuose) ir dailės darbų peržiūrų grafikus; 

33. Moksleivių daromą pažangą ar ugdymo(si) sunkumus mokytojas aptaria su pačiais 

moksleiviais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) pagal poreikį ir mokyklos vadovais. 

34. Mokinių mokymosi krūvis: 

34.1. mokinių maksimalus pamokų krūvis numatomas ugdymo plano lentelėse pagal klasę; 

34.2. užduotys namų darbams mokinių atostogų metu neskiriamos; 

34.3. mokiniai mokosi individualiai ir grupėmis (vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10). 

Mokomasis dalykas Užsiėmimo forma 

Muzikos instrumentas Individualios pamokos 

Solinis dainavimas Individualios pamokos 

Dirigavimas Individualios pamokos 

Chorinis dainavimas Grupinės pamokos 

Solfedžio Grupinės pamokos 

Muzikos istorija Grupinės pamokos 

Antrasis (pasirenkamas) muzikos instrumentas Individualios pamokos 

Ansamblinis muzikavimas  Grupinės pamokos 

Mokomasis choras Grupinės pamokos 

Choreografija (visi mokomieji dalykai) Grupinės pamokos 

Dailė (visi mokomieji dalykai, išskyrus kompoziciją 7 klasėje) Grupinės pamokos 

 

35. Muzikinis ugdymas mokomuosiuose meno kolektyvuose: 
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35.1. Mokomojo kolektyvo tikslas – plėtoti ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės 

kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius, reprezentuoti ir aktyvinti regiono 

kultūrinį gyvenimą, mokytojų meninę veiklą. 

35.2. Kolektyvų muzikavimo tęstinumui užtikrinti 2018–2019 m. m. mokykloje pasirinkti šie 

FŠPU mokomieji kolektyvai: 1 vokalinis ansamblis, 1 akordeono ansamblis, 2 pučiamųjų 

instrumentų ansambliai, 1 folklorinis ansamblis, 1 autentiškų instrumentų ansamblis, 1 kapela, 

1  smuikininkų ansamblis, 2 kanklių ansambliai, 1 liaudies instrumentų orkestras, 1 akordeonų 

orkestras, 1 jaunučių choras, 1 jaunių choras. 

36. Kolektyvų muzikavimo tęstinumui užtikrinti 2019–2020 m. m. mokykloje pasirinkti šie 

NU mokomieji kolektyvai: 1  merginų šokio studija. 

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

37. Mokinių žinios ir pasiekimai vertinami Kelmės meno mokyklos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-164. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Už ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius. 

39. Ugdymo planas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.kelmesmenom.w3.lt 

40. Atsiradus ugdymo plane nenumatytiems atvejams, mokyklos direktoriaus įsakymu gali 

būti koreguojamas. 

41. Ugdymo planas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kelmesmenom.w3.lt/
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VI SKYRIUS 

 UGDYMO PLANŲ LENTELĖS 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTIS UGDYMAS 

 

1. Pradinis muzikinis ugdymas 

 

Pradinio muzikavimo planas – privalomi 3 branduolio dalykai  

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų 

sk. 

3 klasė 

pamokų 

sk. 

4 klasė 

pamokų 

sk. 

1. Branduolio 

dalykai 

Muzikavimas instrumentais 

(individualios pamokos) 
2 2 2 2 

2. Solfedžio (grupinės pamokos ) 1 2 2 2 

3. Choras arba orkestras 2 2 2 2 

4. 
Pasirenkamieji dalykai: antrasis muzikos 

instrumentas, ansamblis 
- 1 1 1 

Minimalus pamokų skaičius 5 6 6 6 

Maksimalus pamokų skaičius 5 7 7 7 

 

1.1. FŠPU pradinio ugdymo 1 klasės mokiniams koncertmeisterio val. neskiriamos. 

 

2. Pagrindinis muzikinis ugdymas 

 

Pagrindinio muzikavimo planas – privalomi 4 branduolio dalykai 

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

7 klasė 

pamokų 

sk. 

8 klasė 

pamokų 

sk. 

1. 
Branduolio 

dalykai 

Muzikavimas (individualios 

pamokos) 
2 2 2 2 

2. Solfedžio (grupinės pamokos) 2 2 2 2 

3. Muzikos istorija (grupinės pamokos) 1 1 1 1 

4. Choras arba orkestras 2 2 2 2 

5. 
Pasirenkamieji dalykai: antrasis muzikos 

instrumentas, ansamblis, akomponavimas 
1 1 1 1 

Minimalus pamokų skaičius 7 7 7 7 

Maksimalus pamokų skaičius 8 8 8 8 

 

2.1. Dėl mažo mokinių skaičiaus grupinių pamokų (solfedžio ir muzikos istorijos) klasės 

jungiamos: 

2.1.1. Pakražančio muzikos skyriuje solfedžio jungiamos 2,3 klasės; 5,6,7 klasės;   

2.1.2. Kražių muzikos skyriuje solfedžio jungiamos 1,2,3, klasės; 4,5 klasės. 

2.1.3. Muzikavimo mokymui (išskyrus muzikavimą akordeonu ir fortepijonu) skiriama 0,5 

val. per savaitę koncertmeisteriui.  

2.1.4. Akordeono ar liaudies instrumentų orkestrui valandos skiriamos atskiroms repeticijoms 

(iki 5 mokinių  – 1 val.) ir jungtinei repeticijai 2 val. 
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3. Muzikinio (dainavimo) ugdymo planas 

 

Pagrindinio chorinio dainavimo muzikavimo planas – privalomi 4 branduolio dalykai  

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

6 klasė 

pamokų sk. 

7 klasė 

pamokų sk. 

1. 
Branduolio 

dalykai 

Chorinis dainavimas (grupinės pamokos) 1 

2. Jungtinis jaunių choras 2 

3. Solfedžio grupinės pamokos 2 2 

4. Muzikos istorija (grupinės pamokos) 1 1 

6. Pasirenkamieji dalykai: solinis dainavimas, dirigavimas, 

fortepijonas 
1–2 1–2 

Minimalus pamokų skaičius 6 6 

Maksimalus pamokų skaičius  7–8 7–8 

 

3.1. Dėl mažo mokinių skaičiaus jungiamos 6-7 klasių grupinės chorinio dainavimo pamokos. 

Pradinio solinio dainavimo muzikavimo planas – privalomi 3 branduolio dalykai 

                                                                  

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

2 klasė 

pamokų sk. 

3 klasė 

pamokų sk. 

1. Branduolio 

dalykai 

Solinis dainavimas 2 2 

3. Solfedžio grupinės pamokos 2 2 

4. Jaunučių choras 2 2 

5. Pasirenkamieji dalykai: fortepijonas, ansamblis,  1 1 

Minimalus pamokų skaičius 6 6 

Maksimalus pamokų skaičius 7 7 

 

Pagrindinio solinio dainavimo muzikavimo planas – privalomi 4 branduolio dalykai  

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

7 klasė 

pamokų 

sk. 

1. 
Branduolio 

dalykai 

Solinis dainavimas 2 2 2 

3. Solfedžio grupinės pamokos 2 2 2 

4. Jaunių choras 2 2 2 

5. Muzikos istorija (grupinės pamokos) 1 1 1 

6. Pasirenkamieji dalykai: Fortepijonas, ansamblis  1 1 1 

Minimalus pamokų skaičius 7 7 7 

Maksimalus pamokų skaičius  8 8 8 

3.2. Visų klasių solinio dainavimo mokymui skiriama: 0,5 koncertmeisterio val. per savaitę. 
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4. Šokio ugdymo planas  

 

Pradinio šokio ugdymo planas – privalomi 3 branduolio dalykai  

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų 

sk. 

3 klasė 

pamokų 

sk. 

1. 
Branduolio 

dalykai 

Klasikinio šokio technika 2 

2. Liaudies sceninis šokis 2 

3. 
Sceninio šokio ansamblis (šiuolaikinis 

pramoginis šokis, folklorinis šokis) 
2 

4. Pasirenkamieji dalykai: folklorinis ansamblis  1 1 1 

Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 

Maksimalus pamokų skaičius 7 7 7 

 

 

Pagrindinio šokio ugdymo planas – privalomi 3 branduolio dalykai  

 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

5 klasė 

pamokų sk. 

6 klasė 

pamokų sk. 

7 klasė 

pamokų sk. 

1. 
Branduolio 

dalykai 

Klasikinio šokio technika 2 

2. Liaudies sceninis šokis 3 

3. 
Sceninio šokio ansamblis 

(šiuolaikinis pramoginis šokis)  
2 

4. 
Pasirenkamieji dalykai: liaudies instrumentų 

ansamblis 
1 

Minimalus pamokų skaičius 7 7 7 

Maksimalus pamokų skaičius  8 8 8 

 

4.1. dėl mažo mokinių skaičiaus grupinių pamokų šokio klasės jungiamos: 1-2-3 klasės, 5-6-7 

klasės;  

4.2. Klasikinio šokio, sceninio šokio, sceninio šokio ansambliui skiriamos koncertmeisterio 

valandos – 1val. vienai grupei. Pagrindinio šokio ugdymui sceniniam šokiui skiriamos 

2  koncertmeisterio val.  

4.3. Klasikinio šokio pamokose, jei yra daugiau nei 12 mokinių, grupė dalijama į pogrupius. 

 

5. Dailės ugdymo planas 

 

Pradinio dailės ugdymo planas  

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų 

sk. 

3 klasė 

pamokų 

sk. 

1. 
Dailės pažinimas 

ir raiškos dalykas 

Grafinė (piešimas) grupinės pamokos 2 2 

2. Spalvinė (tapyba) grupinės pamokos 2 2 

3. Erdvinė (skulptūra) grupinės pamokos 2 2 

4. Pasirenkamieji dalykai: grafika 1 

Minimalus pamokų skaičius   6 6 6 

Maksimalus pamokų skaičius 7 7 7 
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Pagrindinio dailės ugdymo planas – privalomi 5 branduolio dalykai 

  

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

4 klasė 

pamokų 

sk. 

5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

7 klasė 

pamokų 

sk. 

1. 

Branduolio 

dalykai 

Piešimas (grupinės pamokos) 3 

2. Tapyba (grupinės pamokos) 3 

3. Skulptūra (grupinės pamokos) 2 

4. Kompozicija (grupinės pamokos) 3 - 

 Kompozicija (individualios pamokos) - - - 1 

5. Dailėtyra (grupinės pamokos) 1 

6. Pasirenkamieji dalykai:  grafika 2 

Minimalus pamokų skaičius 12 12 12 10 

Maksimalus pamokų skaičius 14–15 14–15 14–15 12–13 

 

5.1. dėl mažo mokinių skaičiaus grupinių pamokų dailės klasės jungiamos: 2,3 klasės, 4,5,6,7 

klasės. 

VI SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS 

 

1. Ankstyvojo ugdymo (muzikinio, šokio) programa 

 Ugdymas grupėje  

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

1 metai 

pamokų  

sk. 

2 metai 

pamokų 

sk. 

1. Muzikos, šokio pažinimas 2 2 

Pamokų skaičius 2 2 

 

2. Mėgėjų (muzikinio), studijinio šokio, dailės ugdymo programa 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

1 metai 

pamokų  

sk. 

2 metai 

pamokų 

sk. 

1. Muzikos instrumentas (individualios pamokos) 1–3 1–3 

2. 
Meninių kolektyvų (ansamblio, orkestro, choro, šokio, dailės studijos) 

užsiėmimai. (grupinės pamokos) 
2 2 

Minimalus pamokų skaičius 1–3 1–3 

Maksimalus pamokų skaičius  3–5 3–5 

 

2.1. Muzikos instrumento (individualios pamokos) skiriama 1 savaitinė val. Pageidaujant antros 

valandos turi būti tėvų prašymas ir sutikimas už mokslą mokėti dvigubą mokestį. 

2.2. Muzikavimo mokymui (išskyrus muzikavimą akordeonu ir fortepijonu) skiriama 0,5 val. 

per savaitę koncertmeisteriui. 
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3. Išplėstinio ugdymo (baigusiems FŠPU pagrindinio ugdymo programą) 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 

Muzikinis, šokio, dailės ugdymas 

1  metai 

pamokų 

sk. 

2 metai 

pamokų 

sk. 

1. Muzikos instrumentas (individualios pamokos) 1–3 1–3 

3. Meninių kolektyvų (ansamblio, orkestrų, chorų, šokio) grupių 

repeticijos 
4 4 

Pamokų skaičius  5–7 5–7 

 

3.1.  Programą lankantys mokiniai pasirenka: 

3.1.1. tobulinti pagrindinio muzikos instrumento grojimo (dainavimo), šokio, dailės 

įgūdžius; 

3.1.2. įgyti pradinius kito muzikos instrumento įgūdžius. 

3.1.3. išplėstinio muzikinio ugdymo programą lankantiems mokiniams rekomenduojama 

dalyvauti mokomuosiuose meniniuose kolektyvuose arba muzikuoti įvairios sudėties kameriniuose 

ansambliuose. Programos trukmė 1-2 metai. 

3.1.4. muzikos instrumento (individualios pamokos) skiriama 1 savaitinė val. Pageidaujant 

daugiau individualių valandų, turi būti tėvų prašymas ir  sutikimas dėl užmokesčio  už mokslą. 

4. Suaugusiųjų meninės saviraiškos studija 

 

Eil. 

nr. 
Dalykas 

Individualios 

pamokos 

Grupinės 

pamokos 

1. Mokymas groti muzikos instrumentu, solinis dainavimas 1–3 - 

2. Grupiniai užsiėmimai (šokio, dailės grupės)  2 

Pamokų skaičius  1–3 2 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdyje  

2019 m. rugpjūčio 28 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5) 


