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RASEINIŲ MENO MOKYKLOS 

2016–2017  MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Raseinių meno mokyklos (toliau – Meno mokykla) 2016-2017 mokslo metų 

ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja formalųjį švietimą papildančių (toliau – 

FŠPU) ir neformaliojo švietimo programų (toliau – NŠP) įgyvendinimą mokykloje.  

     2. Meno mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės, šokio ir 

teatro ugdymo programas bei neformaliojo švietimo (ankstyvojo muzikos, dailės, šokio ir teatro, 

tęstinio, kryptingo meninio, vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos ir suaugusiųjų meninės 

saviraiškos) ugdymo programas.  

3. Meno mokyklos 2016–2017 mokslo metų ugdymo planas parengtas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48  

patvirtintomis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo muzikos, dailės ir kitose menų mokyklose. 

            4. Ugdymo planu siekiama: 

            4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti; 

            4.2. sudaryti galimybes  kiekvienam besimokančiajam įgyti kompetencijų, žinių, 

mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių; 

            4.3. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

4.4. tikslingai  ir veiksmingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ugdymo programas 

optimizuojant mokymosi krūvius. 
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            5. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:   

  Ankstyvasis ugdymas -   neformaliojo švietimo ugdymo programa, pagal kurią 

ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Branduolio dalykai - dalykai, kuriuos mokinys privalo mokytis pagal meninio 

ugdymo programą atitinkamoje klasėje. 

Individuali muzikavimo programa – ugdymo turinio pritaikymas mokiniui pagal jo 

individualius ugdymosi poreikius, gebėjimus, pasirinkus muzikavimą instrumentu (dainavimu). 

Mokyklos ugdymo planas  – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir 

rekomendacijomis. 

Pamoka  –  pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma.  

Pasirenkamasis dalykas  –  mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas arba 

nesirenkamas dalykas. 

Privalomasis dalykas  – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal  ugdymo planą. 

              Teminis planas – pagal dalyko programas ir numatomus mokinių pasiekimus 

mokytojo parengtos dalyko turinio gairės mokyklos numatytam laikotarpiui.  

Ugdymo individualizavimas – ugdymo turinio pritaikymas mokiniui pagal jo 

individualius ugdymosi poreikius, gebėjimus ir mokyklos galimybes. 

Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 

                 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016–2017 MOKSLO METAIS 

 

             6. 2016-2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 31 d. 

 7. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės, 2016–2017 mokslo 

metais – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.  

             8. Mokiniams skiriamos atostogos:  

 

Atostogos 2016–2017 mokslo metai  

Rudens 2016-10-31–2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27–2017-01-06 

Žiemos 2017-02-17 

Pavasario (Velykų) 2017-04-10–2017-04-14 

Vasaros 2017-06-01–2017-08-31 
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9. Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų. Papildomų atostogų datos 

derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų papildomomis atostogomis. 

              10. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma yra pamoka, kurios trukmė 45 min., gali 

būti ir kitos ugdymo formos: konsultacija, repeticija, ekskursija, perklausa, kūrybinė praktika, 

koncertas, konkursas, spektaklis, paroda, pleneras, projektas, pažintinės-edukacinės veiklos ir kt. 

Pamokų laikas: 

1  pamoka    12:05 – 12:50 

2  pamoka    13:00 – 13:45 

3  pamoka     13:55 - 14 :40 

4  pamoka     14:50 – 15:35 

5  pamoka     15:45 – 16:30 

6  pamoka     16:40 – 17:25 

7  pamoka     17:35 – 18:20 

8  pamoka     18:30 – 19:15 

              11. Visų muzikos (instrumentų, dainavimo), šokio, teatro, dailės programų mokiniai 

mokosi pusmečiais: 

             11.1. pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. –  gruodžio 31 d. 

             11.2. antrasis pusmetis:  sausio 1 d.  –   gegužės 30 d. 

             12. Muzikos, šokio, teatro ir dailės ugdymas vykdomas neišskiriant mokymosi lygių. 

                      13. 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, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos 

įgaliotą asmenį (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos). 

 

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

 

             13. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas  ugdymo plano 7 

punkte nurodytam mokymosi savaičių skaičiui ir vadovaujantis ugdymo plano lentelėse  nurodytu 

dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi. 

             14. Mokytojai rengia ir pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui iki rugsėjo 1 d.: 

             14.1. muzikos dalykų programas; 

             14.2. šokio dalykų programas; 

             14.3. teatro dalykų programas; 
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             14.4. dailės dalykų programas; 

      14.5. mokslo metams skirtas individualias muzikavimo programas ir teminius planus, 

kurie turi būti lankstūs ir koreguojami atsižvelgiant į mokinių mokymosi tempą, pažangą, pasiekimų 

spragas. 

     15. Ugdymo turinį mokytojai individualizuoja, siekdami jį pritaikyti atskiram 

mokiniui ar mokinių grupei mokytis ir ugdytis pagal mokymosi poreikius, polinkius ir gebėjimus, 

ugdymosi spartą ir intensyvumą. 

 

IV. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 16. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja visų mokomųjų dalykų programos, kurios 

parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis, 

aprobuotos mokyklos Tarybos bei patvirtintos mokyklos direktoriaus. 

      17. Mokyklos ugdymo programas sudaro branduolio dalykai ir pasirenkamieji dalykai. 

Branduolio dalykuose numatytas ugdymo turinys glaudžiai siejasi tarpusavyje ir su 

pasirenkamaisiais dalykais. 

 18. Branduolio dalykai yra privalomi, pasirenkamieji dalykai, kuriuos, atsižvelgdama į 

mokinių poreikius ir mokyklos galimybes, siūlo mokykla – neprivalomi. 

 19. Branduolio ir pasirenkamiesiems dalykams skiriamos valandos numatomos 

mokyklos ugdymo plane. 

  20. Mokiniui pabaigus pradinio muzikos, dailės, šokio ar teatro formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programą ir įvertinus jo mokymosi pažangą, mokykla sprendžia dėl jo 

galimybių tęsti ugdymąsi pagal atitinkamą pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo  

programą. 

 21. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus raidos 

ypatumus, asmeninius gebėjimus ir poreikius. 

22. Atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus ir gebėjimus, gali būti koreguojama 

ugdymosi pagal jo pasirinktą programą trukmė ir ugdymo turinys. 

 23. Programai įgyvendinti sudaromos mokinių ugdymo grupės, ugdymas 

organizuojamas grupėje. Atskiriems dalykams mokyti grupės gali būti dalijamos į pogrupius arba 

vaikas ugdomas individualiai. Prireikus gali būti sudaromos mobilios mokinių ugdymosi grupės. 

24. Visos programos, atsižvelgiant į turimas lėšas ir kitas mokyklos galimybes, gali 

būti įgyvendinamos ir kūrybinių stovyklų, plenerų, projektų, konkursų, pažintinės-edukacinės 

veiklos ir ktos meninės veiklos  metu. 
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V. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 25. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir 

dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir 

pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150) ir  mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu bei ugdymo programų nuostatomis.  

 26. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje mokinių pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal ugdymo programose aprašytus pasiekimus.  

 27. Mokykloje taikoma dešimtbalė mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo skalė. 

 28.  Neformaliojo ugdymo programose mokiniai balais nevertinami. 

     29. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, jis  

atliekamas žodžiu, komentaru nuolat, bendradarbiaujant mokiniui ir mokytojui ir nesiejamas su 

pažymiu, siekiama pastiprinti daromą pažangą, numatyti perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti 

savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi motyvaciją. 

30. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas 

sistemiškai. Mokiniai atlieka muzikinius kūrinius, rašo testus, kontrolinius darbus, šoka, 

deklamuoja, vaidina, piešia, tapo ar atlieka kitas patikrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro 

laikotarpio pasiekimus . Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo 

metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių 

pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.  Apibendrinamasis vertinimas 

taikomas baigus visą programą. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales 

pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų: 

                   32.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems su tais pačiais mokiniais), vertinimo metu sukauptos 

informacijos sklaidą;  

                    32.2. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, 

mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus;  

                   32.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi 

pažangą ir pasiekimus mokyklos nustatyta tvarka. Tėvams (globėjams, rūpintojams ) vertinimo 

informacija pateikiama muzikos mokyklos pažymių knygelėje raštu ir, pagal poreikį, žodžiu. 

                   33. Mokykla priėmė sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir 

pasiekimų vertinimo baigus programą ar jos dalį, vertinimo laiko:  

 33.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų dalykų mokymosi pasiekimai 

pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu. Mokslo metų pabaigoje išvedamas metinis pažymys; 
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33.2. pusmečio pabaigoje visų klasių mokiniai groja, dainuoja, šoka atviruose 

koncertuose, vaidina spektakliuose, rengia savo darbų parodas tėvams (globėjams, rūpintojams), 

miesto bendruomenei. Mokinių gebėjimai, įgūdžiai vertinami pažymiu; 

  33.3. mokslo metų pabaigoje vyksta akademiniai mokinių koncertai, rodomi 

spektakliai, rengiamos dailės programos mokinių darbų parodos; 

  33.4. baigiamosiose klasėse vykdomi muzikos instrumento,  solfedžio, šokio, 

vaidybos baigiamieji egzaminai. Dailės programos mokiniai rengia baigiamuosius kūrybinius 

darbus.  

 34. Baigiamųjų klasių mokiniai, turintys patenkinamus metinius įvertinimus ir 

patenkinamai išlaikytus egzaminus, laikomi baigę pagrindinio muzikos, šokio, teatro, dailės 

ugdymo programą ir jiems išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatytos formos Neformaliuojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

  

VI. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

    

1. Muzikos (fortepijono, smuiko, violončelės, akordeono, kanklių, gitaros, fleitos, 

klarneto, saksofono, trimito, alto, eufonijos) programų ugdymo planas 

 

Pradinis muzikinis ugdymas  – 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) 

1 2 2 2 

2. Solfedžio 

(grupinės 

pamokos ) 

2 2 2 2 

3.  

 

Ansamblis  

arba 

antrasis 

muzikos  

instrumentas 

arba 

choras, orkestras 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

4. Pasirenkamieji dalykai: 

ritmika, kompiuterinis 

muzikos raštingumas, 

improvizacija, orkestras  ir kt. 

- 1 1 1 

5.  Minimalus pamokų skaičius 5 5 5 5 

6. Maksimalus pamokų skaičius 5 6 8 8 
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Pagrindinis muzikinis ugdymas - 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. Ansamblis 

arba 

antrasis muzikos 

instrumentas 

arba 

choras, orkestras  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

5. Pasirenkamieji dalykai: 

kompiuterinis muzikos 

raštingumas, improvizacija,  

orkestras  ir kt.  

1 1 1 1 

6. Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 6 

7. Maksimalus pamokų skaičius 9 9 9 9 

 

Pradiniam ir pagrindiniam muzikiniam  mokymui (išskyrus fortepijoną ir akordeoną) 

numatoma 0,5 valandos per savaitę koncertmeisteriui.  

Muzikavimo pasirinktu instrumentu, antrojo instrumento pamokos individualios. 

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos grupinės. Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

Ansambliai gali būti tradicinės sudėties (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų), 

netradicinės sudėties (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų) ir kameriniai ansambliai (fortepijonas 

ir kiti styginiai arba pučiamieji instrumentai). Ansamblį sudaro 2 – 8 mokiniai. 

 

2. Muzikos (dainavimo) programos ugdymo planas 

 

Pradinis muzikinis ugdymas – privalomi 4 branduolio dalykai. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų 

sk. 

3 klasė  

pamokų 

sk. 

4 klasė  

pamokų sk. 

1.  

 

 

Branduolio 

dalykai 

Chorinis 

dainavimas 

(grupinės 

pamokos) 

 

2 2 2 2 

2. Jungtinis 2 2 2 2 
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jaunučių choras 

(grupinės 

pamokos) 

3. Solfedžio 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

4. Fortepijonas 

(individualios 

pamokos) 

1 1 1 1 

5. Pasirenkamieji dalykai: 

vokalinis ansamblis, antrasis 

muzikos instrumentas, ritmika, 

kompiuterinis muzikos 

raštingumas, improvizacija 

ir kt. 

- 1 1 1 

6.  Minimalus pamokų skaičius 7 7 7 7 

7. Maksimalus pamokų skaičius 7 8 8 8 

 

Pagrindinis muzikinis ugdymas - privalomi 5 branduolio dalykai. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

7 klasė 

pamokų 

sk. 

8 klasė 

pamokų sk. 

1.  

 

 

 

 

Branduolio 

dalykai 

 

 

Chorinis 

(grupinės 

pamokos) arba 

solinis 

(individualios 

pamokos) 

dainavimas 

2 2 2 2 

2. Jungtinis jaunių 

choras 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

3. Solfedžio 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

4. Fortepijonas 

(individualios 

pamokos) 

1 1 1 1 

5. Muzikos  

istorija 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 1 1 

6. Pasirenkamieji dalykai: 

vokalinis ansamblis, antrasis 

muzikos instrumentas, 

kompiuterinis muzikos 

raštingumas, improvizacija   

ir kt. 

1 1 1 1 

7.  Minimalus  pamokų skaičius 8 8 8 8 

8. Maksimalus pamokų skaičius  9 9 9 9 
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Pradinio ir pagrindinio dainavimo mokymui numatoma 1 valanda per savaitę 

koncertmeisteriui, jungtinėms jaunučių ir jaunių chorų repeticijoms  numatomos 2 valandos per 

savaitę koncertmeisteriui. 

Dainavimo, solfedžio, muzikos istorijos pamokos grupinės. Vidutinis mokinių 

skaičius grupėje – 10. Fortepijono, antrojo muzikos instrumento pamokos individualios. 

Vokalinį ansamblį sudaro 2 – 12 mokinių. 

 

3. Šokio programos ugdymo planas 

 

Pradinis ugdymas – privalomi 3 branduolio dalykai.  

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų sk. 

3 klasė  

pamokų sk. 

1.  

 

 

Branduolio 

dalykai 

Klasikinis šokis 

(grupinės pamokos) 

1 1 1 

2. Sceninis šokis 

(grupinės pamokos) 

2 2 2 

3. Sceninio šokio 

ansamblis (grupinės 

pamokos) 

1 1 1 

4. Pasirenkamieji dalykai: 

pramoginis šokis,  

muzikos instrumentas  

ir kt. 

1 1 1 

5. - 1 1 

6.  Minimalus pamokų skaičius 5 5 5 

7. Maksimalus pamokų skaičius 5 6 6 

 

Pagrindinis ugdymas - privalomi 3 branduolio dalykai. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 4 klasė 

pamokų 

sk. 

5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

7 klasė 

pamokų 

sk. 

1.  

 

 

Branduolio 

dalykai 

Klasikinis 

šiuolaikinis 

šokis 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 1 1 

2. Sceninis 

šokis 

(grupinės 

pamokos) 

4 4 4 4 

3. Sceninio 

šokio 

ansamblis 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

4. Pasirenkamieji dalykai: 

pramoginis šokis,  

1 1 2 2 

1 1 1 1 
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5. muzikos instrumentas  

ir kt. 

6.  Minimalus  pamokų skaičius 7 7 7 7 

7. Maksimalus pamokų skaičius  9 9 10 10 

 

Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 12. Gali būti sudarytos mobilios grupės. 

Sceninio šokio ansamblio sudėtis priklauso nuo pasirinkto sceninio šokio žanro (liaudies šokio 

ansamblis, šiuolaikinio šokio ansamblis ir kt.) ir jį gali sudaryti 2 ir daugiau mokinių.  

Muzikos instrumento pamokos individualios. Mokiniai (esant galimybei) gali rinktis 

šiuos muzikos instrumentus: fortepijoną (pianiną), akordeoną, fleitą, saksofoną, klarnetą, trimitą, 

smuiką, gitarą, mušamuosius instrumentus.  

  Pirmojo ir antrojo pusmečių pabaigoje klasių mokytojai rengia koncertus tėveliams, 

rajono bendruomenei. Baigiamosios klasės mokiniai laiko lietuvių liaudies sceninio šokio, sportinio 

šokio egzaminą ir šoka koncerte. 

4. Teatro programos ugdymo planas 

 

Pradinis ugdymas – privalomi 4 branduolio dalykai.  

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų 

sk. 

1.  

 

 

 

Branduolio 

dalykai 

Vaidyba 

(grupinės 

pamokos) 

4 4 

2. Sceninė kalba 

(individualios 

pamokos) 

1 1 

3. Sceninis judesys 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 

4. Vaidinimų 

kūrimas 

(grupinės  

pamokos) 

2 2 

    

5. Pasirenkamieji dalykai: 

dainavimas, šokis, muzikos 

instrumentas, grimas, teatro 

technologijos ir kt. 

1 1 

6.  Minimalus pamokų skaičius 8 8 

7. Maksimalus pamokų skaičius 9 9 

 

Pagrindinis ugdymas - privalomi 5 branduolio dalykai. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 3 klasė 

pamokų 

sk. 

4 klasė 

pamokų 

sk. 

5 klasė 

pamokų 

sk. 

6 klasė 

pamokų 

sk. 

1.  Vaidyba 4 4 3 3 
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Branduolio 

dalykai 

(grupinės 

pamokos) 

2. Sceninė kalba 

(individualios 

pamokos) 

1 1 1 1 

3. Sceninis 

judesys 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 1 1 

4. Vaidinimų 

kūrimas 

(grupinės 

pamokos) 

3 3 4 4 

5. Teatro istorija 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 1 1 

6. Pasirenkamieji dalykai: 

dainavimas, šokis, muzikos 

instrumentas, grimas, teatro 

technologijos ir kt. 

1 1 1 1 

7. Minimalus  pamokų skaičius 10 10 10 10 

8. Maksimalus pamokų skaičius 11 11 11 11 

 

 Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. Gali būti sudarytos mobilios grupės. 

Sceninės kalbos, muzikos instrumento pamokos individualios, dainavimo pamokos gali būti 

grupinės  ir individualios. 

5. Dailės programos ugdymo planas 

 

Pradinis ugdymas  – privalomi 3 branduolio dalykai.  

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 klasė 

pamokų 

sk. 

2 klasė 

pamokų sk. 

3 klasė  

pamokų sk. 

1.  

 

 

Branduolio 

dalykai 

Grafinė raiška –

piešimas 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 

2. Spalvinė raiška –

tapyba  (grupinės 

pamokos) 

2 2 2 

3. Erdvinė raiška –

skulptūra 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 

4. Dailės pažinimas - 1 1 

5. Pasirenkamas dalykas: 

integruota meninė raiška 

1 1 1 

6. Minimalus pamokų skaičius 6 7 7 

7. Maksimalus pamokų skaičius 7 8 8 
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Pagrindinis ugdymas - 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) 

2 2 2 3 

2. Tapyba  

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

3. Skulptūra 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

4. Kompozicija 

(grupinės 

pamokos) 

2 2 2 2 

5. Dailėtyra 

(grupinės 

pamokos) 

1 1 1 1 

6. Pasirenkamas dalykas: 

projektai, programos 

1 1 2 2 

7. Minimalus pamokų skaičius 9 9 9 10 

8. Maksimalus pamokų skaičius 10 10 11 12 

 

 Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. Gali būti sudarytos mobilios grupės. 

 Užsiėmimai organizuojami klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt. 

 Pagrindinio ugdymo 7  klasėje kompozicijos dalyko galima mokiniui skirti 1 

individualaus ugdymo pamoką per savaitę pasirinktos konkrečios dailės šakos mokymui. Dailėtyros 

užsiėmimai organizuojami klasėse, muziejuose, galerijose, parodose, dailininkų studijose, 

bibliotekose ir kt. 

 

VII. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Ankstyvojo meninio ugdymo programos planas 

 

 Muzikinis ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 metai 

pamokų  sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Muzikos  pažinimas 

(ugdymas grupėje) 

2 2 

2. Jungtinės meno valandėlės 2 2 

3. Minimalus pamokų skaičius 2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 
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Teatrinis ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 metai 

pamokų  sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Teatro pažinimas 

(ugdymas grupėje) 

2 2 

2. Jungtinės meno valandėlės 2 2 

3. Minimalus pamokų skaičius 2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 

 

Dailės ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 metai 

pamokų  sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Dailės pažinimas 

(ugdymas grupėje) 

2 2 

2. Jungtinės meno valandėlės 2 2 

3. Minimalus pamokų skaičius 2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 

 

Šokio ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 metai 

pamokų  sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Šokio pažinimas 

(ugdymas grupėje) 

2 2 

2. Jungtinės meno valandėlės 2 2 

3. Minimalus pamokų skaičius 2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 

 

  Ankstyvasis meninis ugdymas (ikimokyklinio amžiaus vaikams) suteikia galimybę 

kuo anksčiau atskleisti ir vystyti vaiko prigimtinius meninius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą bei 

fantaziją, lavinti jo vaizduotę, įgyti bendravimo įgūdžių,  pažinti ir suprasti jį supantį pasaulį.  

Formuojami estetiniai pojūčiai ir išgyvenimai, ugdomas  sugebėjimus bendrauti su bendraamžiais, 

koncentruoti dėmesį, atskirti gėrio ir blogio pradus. Vidutinis vaikų skaičius grupėje – 10. 

2. Tęstinio ugdymo programos planas 

Muzikinis ugdymas 

 

Eil.  

Nr. 

Dalykas 

muzika 

1  metai 

pamokų sk. 

2 metai  

pamokų sk. 

1. Muzikos ugdymas grupėje 

(chorai, orkestrai, 

ansambliai) 

2 2 

2. Muzikos instrumentas 

(individualios pamokos) 

2 2 

3. Minimalus pamokų 2 2 
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skaičius 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 

 

Teatrinis ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 

teatras 

1  metai 

pamokų sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Vaidyba 

(grupinės pamokos) 

4 4 

2. Sceninė kaba 

(individualios pamokos) 

1 1 

3. Minimalus pamokų 

skaičius 

2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

5 5 

 

Šokio ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 

šokis  

1  metai 

pamokų sk. 

2 metai 

pamokų sk. 

1. Sceninė atlikėjo raiška 

(grupinės pamokos) 

4 4 

2. Minimalus pamokų 

skaičius 

2 2 

3. Maksimalus pamokų 

skaičius 

4 4 

 

Dailės ugdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 

dailė  

1  metai 

pamokų sk. 

2 metai  

pamokų sk. 

1. Akademinis piešimas, 

kompozicija 

(grupinės pamokos) 

 

4 4 

2. Piešimo ir tapybos technika 

(individualios pamokos) 

1 1 

3. Minimalus pamokų 

skaičius 

2 2 

4. Maksimalus pamokų 

skaičius 

5 5 

 

  Programa skirta formalųjį švietimą papildančią ugdymo programą baigusiems 

mokiniams.  Programa toliau plėtoja vaiko pasirinktą raišką ir  meno  bei kultūros pažinimą, lavina 

kūrybinius gebėjimus. Teikiama  galimybė įgyti dar aukštesnio lygio kompetencijas, pasiruošti 

studijoms aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigose. Vidutinis mokinių skaičius grupėje  

6-10. 
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3. Kryptingo meninio ugdymo programų planas 

(kolektyvai, studijos) 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1  metai 

pamokų sk. 

2 metai  

pamokų sk. 

3  metai 

pamokų sk. 

4 metai  

pamokų sk. 

1. Meninių kolektyvų be 

kategorijos 

(ansamblio, orkestrų, 

chorų, teatrų, šokio) 

grupių repeticijos 

 

4 4 5 5 

2. Meninių kolektyvų III 

kategorijos  

(ansamblio, orkestrų, 

teatro, šokio) grupių 

repeticijos 

 

5 5 6 6 

3. Meninių kolektyvų II 

kategorijos  

(ansamblio, orkestrų, 

teatro, šokio)  grupių 

repeticijos  

 

6 6 7 7 

4. Meninių kolektyvų I 

kategorijos  

(ansamblio, orkestrų, 

teatro, šokio) grupių 

repeticijos  

 

8 8 8 8 

 

Programa skirta plėtoti ansamblinio ir kolektyvinio muzikavimo, šokio, vaidybos 

gebėjimus. Programoje sudaromos galimybės susipažinti su įvairaus meno žanrų kolektyvų 

kūrybine veikla, meninės išraiškos priemonėmis, plėtojami kolektyvinės kūrybinės veiklos, sceninės 

kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžiai. 

4. Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programų ugdymo planas 

(muzikos instrumento, šokio, teatro, dailės raiška, projektai, kūrybinės laboratorijos, muzikų 

klubai ir kita kūrybinė veikla) trukmė 1-4 metai 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Grupinės 

pamokos 

Individualios 

pamokos 

1. Muzikos raiška 4 - 

2. Teatro raiška 4 - 

3. Šokio raiška 4 - 

4. Dailės raiška 4  

5. Kūrybinės laboratorijos, dirbtuvės , meniniai, 

edukaciniai, socialiniai projektai, kūrybinės 

stovyklos ir kt. 

Ne mažiau 8 

valandos per 

mėnesį 

- 

6. Minimalus pamokų skaičius   

 

2 - 

7. Maksimalus pamokų skaičius     

 

4 - 
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Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti tik groti pasirinktu 

instrumentu, muzikuoti ansambliuose, vaidinti, šokti, piešti, tapyti. Per pasirinktas menines veiklas 

bus ugdomi vaikų gyvenimo įgūdžiai, asmeninės, socialinės ir kitos bendrosios kompetencijos. 

Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 6-10. 

5. Suaugusiųjų meninė saviraiška 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Individualios 

pamokos 

Grupinės 

pamokos 

1. Mokymas groti pasirinktu  muzikos instrumentu 2 - 

2. Grupiniai užsiėmimai (šokio, dailės, teatro, 

muzikos, dainavimo grupės) 

- 2 

3. Minimalus pamokų skaičius 1 1 

4. Maksimalus pamokų skaičius 2 2 

 

Programa skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus. Tikslas - sudaryti sąlygas visiems, 

norintiems išmokti groti, dainuoti, šokti, piešti, vaidinti, skatinti suaugusiųjų neformalųjį ugdymą, 

kokybiškos meninės kultūros vartojimą. 

                                         _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 




