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 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo muzikos ir dailės programų įgyvendinimo planas 

2020 – 2021 m. m. 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vadovaudamasi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatais patvirtintais Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.T-227 „Dėl Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos nuostatų pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. 

įsakymo Nr.V-48, Meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir dailės programomis 

patvirtintomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr.VK-29, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio .... d. sprendimu Nr.T-... 

„Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje“. 

 

II.  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

1.   Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. – baigiasi 2021 m. birželio 15 d.  

2.   Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. 

3.  Paskelbus LR Valstybės lygio ekstremalią situaciją vadovautis Valstybės operacijų vadovo 

sprendimais ir su tuo susijusiais teisės aktais (dėl darbo karantino sąlygomis ir kt.), ŠMSM ministro 

įsakymais ir rekomendacijomis. 

4. Mokinių priėmimas vyksta birželio pradžioje. Papildomas priėmimas rugpjūčio pabaigoje. 

5. Tėvų prašymu mokiniams suteikiama galimybė įstoti į mokyklą lavinti savo muzikinius meninius 

gebėjimus visų mokslo metų eigoje. 

5.1 Į mokyklą įstojęs mokinys pasirašo sutartį su mokykla. Sutartis sudaryta remiantis mokyklos 

nuostatais. 

6.  Baziniu mokyklos kursu laikomas pradinis ir pagrindinis muzikos ir dailės formalųjį švietimą 

papildantis ugdymo kursas. 

7. Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programos tvirtinamos mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

8. Remiantis meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programomis mokinio pasirinkto 

instrumento (fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų, 

chorinio dainavimo) programų individualus ugdymo turinys išskleidžiamas  individualaus ugdymo  

dienynuose bei mokinio meninio švietimo papildančio ugdymo pažymių knygelėse. 

9.  Muzikinis ir dailės ugdymas vykdomas neišskiriant mokymo lygių. 

10. Mokinių individualių  ir grupinių pamokų tvarkaraščius  tvirtina mokyklos direktorius arba 

direktoriaus pavaduotojas. 

 11. Jeigu iš anksto informuojama apie mokinio nebuvimą individualioje pamokoje, tuomet, 

suderinus su administracija, vykdomas pamokos laiko pakeitimas tvarkaraštyje arba numatoma kita 

atitinkanti užsiėmimą forma. 

 12. Mokinių atostogos organizuojamos kartu su bendrojo ugdymo mokyklų mokinių atostogomis. 
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 13. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais. I pusmetis 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. 

gruodžio 31 d., II pusmetis 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gegužės 31 d. Nuo 2021 m. birželio 1 d. 

iki birželio 15 d. – koncertinė veikla, edukacinės, ansamblių, orkestro, choro ir kt. kūrybinės  

stovyklos, plenerai, kitos meninės vaikų užimtumo programos. 

 14. Baigiamųjų muzikos egzaminų ir dailės diplominių darbų peržiūrų rezultatus vertina direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija. 

15. Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo rezultatams įvertinti organizuojamas 

patikrinimas – dailės darbų peržiūros, atsiskaitymai-koncertai ir egzaminai:  I-ojo pusmečio 2020 m. 

gruodžio 4 - 21 dienomis, II-ojo pusmečio 2021 m. gegužės 3 - 28 dienomis.  

16. Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų prašymus gali būti taikomos ir kitos mokinių pasiekimų 

vertinimo bei atsiskaitymo formos. 

17. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų prašymus esant įvairioms situacijoms (liga, išvykimas  ir kt.), 

mokyklą lankantiems baigiamųjų  gimnazijos klasių mokiniams, sudaromos galimybės mokslo metus 

baigti iki balandžio 31 d. 

 18. Muzikos branduolio dalykai: muzikavimas (chorinis dainavimas), solfedžio (muzikos rašto ir 

kultūros pažinimas), muzikos istorija (pagrindinio ugdymo programoje), meninis kolektyvas arba 

antrasis instrumentas (atsižvelgiant į muzikavimo dalykų turinį) yra privalomi. 

19. Bendru antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas (pianinas). Mokiniai, 

atsižvelgiant į muzikavimo dalykų turinį, gali rinktis ir kitus antruosius instrumentus: akordeoną, 

smuiką, saksofoną, fleitą, kankles ir kt. 

20. Mokiniai savo nuožiūra, tėvams pageidaujant, be branduolio dalykų, gali lankyti ir laisvai 

pasirinktą muzikos mokyklos meninį kolektyvą bei pasirenkamuosius dalykus (dainavimą ir 

dirigavimą). Pasirenkamuosius dalykus, atsižvelgdama į mokinių poreikius  ir mokyklos galimybes 

siūlo mokykla. 

21. Rekomenduojama dalyko programas derinti su mokyklos mokomojo kolektyvo programomis bei 

pasirenkamaisiais dalykais. 

22. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio ar muzikos istorijos dalykai gali būti atsiskaitomi 

per muzikos teorijos ir istorijos projektus arba integruoti į pradinio ir pagrindinio muzikavimo 

programas. 

23. Chorinio dainavimo, pučiamųjų instrumentų ir muzikos instrumentų kanklių bei smuiko 

pamokoms, pagal galimybes, skiriamos koncertmeisterio 0,5 – 1 savaitinės valandos. 

24. Mokytojams, grojantiems orkestruose papildomo pasirengimo reikalaujančias techniškai 

sudėtingas muzikos kūrinių partijas, pagal galimybes skiriamos 0,5  savaitinės valandos. 

25. Pradinio dailės ugdymo programą sudaro dailės pažinimo ir raiškos dalykai. Pagrindinio dailės 

ugdymo branduolio dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra.  

26. Dailės ugdymo mokiniai savo nuožiūra gali rinktis pasirenkamuosius dailės dalykus, kuriuos siūlo 

mokykla (klasikinės bei šiuolaikinės dailės šakos) atsižvelgdama į mokinių poreikius ir mokyklos 

galimybes. 

 

III. KOMPLEKTAVIMAS 
 

27. Mokykloje mokosi 210 mokiniai. 

28. Muzikos instrumento ir antrojo instrumento pamokos individualios. 

29. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos ir dailės ugdymo pamokos 

grupinės. Grupę sudaro 7 – 15 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui sudaromos mobilios 

grupės. 

30. Mokyklos mokomųjų kolektyvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą mokinių skaičių. 

Mokykloje yra šie mokomieji meniniai kolektyvai: jaunučių bei jaunių chorai  (25 - 30 mokinių), 

pučiamųjų orkestras (20 - 30 mokinių), folkloro  (3-7 mokiniai), smuikininkų (5 - 10 mokinių), 

akordeonininkų (5 – 10 mokinių) bei kt. ansambliai (2 – 10 mokinių). Pamokos jungtinės bei 

grupėmis (atskirais balsais 
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IV. MUZIKINIO IR DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

UGDYMO PROGRAMOS 
 

31. Dainavimo pradinė programa; 

32. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo fortepijono, smuiko, chorinio 

dainavimo, akordeono, kanklių, fleitos, klarneto, saksofono bei varinių pučiamųjų instrumentų 

programos (4 metai). 

33. Pagrindinio muzikino formalųjį švietimą papildančio  ugdymo fortepijono, smuiko, chorinio 

dainavimo, akordeono, kanklių, fleitos, klarneto, saksofono bei varinių pučiamųjų instrumentų 

programos (4 metai). 

34. Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai). 

35. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). 

36. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo fortepijono ir chorinio dainavimo programos (4 metai). 

 

V. PRIEDAI. VALANDŲ PASKIRSTYMAS 

 

PRIEDAI: 

Muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugymo programų plano lentelė. 

Dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų plano lentelė. 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų plano lentelė. 

 

 

__________________________ 


