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Nemunėlio Radviliškio 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021-2022 MOKSLO 

METŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO PRADINIO IR 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau -Mokyklos) 2021–2022 mokslo metų 

ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja meninio  formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo (dailės ir muzikos) pradinio, pagrindinio ugdymo programų ir neformaliojo (ankstyvojo 

meninio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo, suaugusiųjų meninio ugdymo) programų 

įgyvendinimą mokykloje.  

 2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą 

taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

 3. Ugdymo planu siekiama įgyvendinti mokyklos misiją ir viziją. 

 4. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:  

 4.1. skirti didesnį dėmesį ugdymo proceso diferencijavimui ir individualizavimui, vykdyti 

individualios mokinio pažangos (žinių ir vertybinių nuostatų) stebėseną, rezultatų aptarimą, 

sprendimų priėmimą, pritaikyti ugdymo turinį skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, 

poreikiams, mokymosi stiliams; 

 4.2. orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, stiprinant 

mokėjimo mokytis kompetenciją; 

 4.3. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius;  

 4.4. Nustatyti pamokų skaičių, ugdymo programoms organizuoti.  

 5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

Dalykas – privalomasis arba pasirenkamasis muzikinio ir/ar dailės ugdymo dalykas, kurį mokinys 

mokosi atitinkamoje klasėje. 

Dalyko programa – ilgalaikė, dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių 

pasiekimus numatanti programa. 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti. 

Individuali muzikinio ugdymo programa – vieneriems metams sudaroma kiekvieno mokinio 

ugdymo programa, pagrįsta pagrindinio dalyko mokymo tikslų ir turinio reglamentavimu;  

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  
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Formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programa – ilgalaikė formalizuota pradinio, ar 

pagrindinio meninio ugdymo programa, apimanti muzikinio ir/ar dailės ugdymo branduolio ir 

pasirenkamųjų muzikinio ir dailės ugdymo dalykus.  

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

Kontrolinis darbas (pamoka) – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis ar kitoks raštu, žodžiu, balsu ar instrumentu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas 

patikrinti kaip įsisavinta dalyko programos dalis (tema, kelios temos ir pan.).  

Kontrolinis koncertas, paroda  – koncertas, paroda, kurios metu patikrinamos mokinių įgytos 

pagrindinio mokomojo dalyko, ar pasirinkto instrumento (dalyko) žinios bei gebėjimai, baigiant 

atitinkamą muzikinio ir/ar dailės ugdymo programos klasės pirmojo ir antrojo pusmečio programas  

Muzikinio ugdymo programa – ilgalaikė ankstyvojo, mokinių su specialiaisiais poreikiais, 

saviraiškinio muzikinio ir/ar dailės ugdymo ir išplėstinio muzikinio ir/ar dailės ugdymo programa, 

apimanti muzikinio ir/ar dailės ugdymo branduolio ir pasirenkamojo muzikinio ir/ar dailės ugdymo 

dalykus. 

Muzikinio ir/ar dailės ugdymo branduolio dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas dalykas, 

viena iš muzikinio ir/ar dailės ugdymo branduolio dalių, kurį mokinys privalo mokytis atitinkamoje 

klasėje.  

Mokyklinis Mokinių pasiekimų patikrinimas  – mokinių įgytų žinių bei gebėjimų patikrinimas, 

pagrįstas pagrindinio muzikinio ir/ar dailės ugdymo, išplėstinio muzikinio (ir/ar dailės) ugdymo 

arba profesinės linkmės muzikinio ir/ar dailės ugdymo programų turiniu ir vykdomas mokiniui 

baigiant mokytis pagal vieną iš minėtų muzikinio ir/ar dailės ugdymo programų.  

Mobili grupė – ne mažesnė kaip 5 mokinių grupė, sudaroma direktoriaus įsakymu, vadovaujantis 

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

rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo“ 19 punktu.  

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas 

ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, 

interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo žinojimą bei 

patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti asmeninę 

prasmę.  

Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau įgytų ir 

naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, 

veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Pasirenkamasis muzikinio ir/ar dailės ugdymo dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas 

dalykas, nesantis viena iš muzikinio ir/ar dailės ugdymo branduolio dalių, kurį siūlo mokykla, o 

mokinys renkasi atitinkamoje klasėje. Pasirinktas dalykas tampa privalomas einamaisiais mokslo 

metais.  

Teminis planas – grupėje mokomo dalyko turinio išdėstymas atskirai klasei kiekvieniems mokslo 

metams, parengtas vadovaujantis dalyko programa. 

Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 6. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis 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 
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mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.VK-29, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo 

teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendrųjų iš 

valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-

1214 redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymas 

Nr. V-696 patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos Respublikos higienos norma HN 20:2018 

„Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  ir kt. 

7. Ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais. 

 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

 8. Mokyklos ugdymo planas aptartas Mokytojų tarybos 2021 m. birželio 15 d. posėdyje, 

protokolo Nr. V2-4. 

9. Mokyklos ugdymo planas suderintas su Mokyklos taryba 2021 m. birželio 15 d., 

protokolo Nr. V1-2.  

10. 2021-2022 mokslo metai: 

10.1.mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2022 m. birželio 10 d.  

10 ugdymo proceso dienų - nuo birželio 1 d. iki 10 d. organizuojama nepamokine veikla: 

pavyzdžiui, koncertai, parodos, plenerai, projektai, stovyklos, išvykos ir pan. tiek Mokykloje, tiek 

už jos ribų.  

10.2. Mokinių vasaros atostogų pradžia – 2022 m. birželio 13 d.  

10.3. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

11. Vadovaujantis mokytojų tarybos posėdžio 2021 m. birželio 15 d. posėdyje, protokolo 

Nr. V2-4, Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais: 

11.1. 2021-2022 mokslo metai: 

11.1.1. I pusmetis: nuo  2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

11.1.2. II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 10 d. 

12. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama ugdymo plano 1 priede. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

13. Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d.  įsakymu 

Nr. VK- 36 sudaryta darbo grupė ugdymo planui kurti.  

 14. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Mokyklos išorės vertinimo, 

stebėsenos rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

Mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais, įsivertinimo duomenimis, mokinių poreikių analize.  

 15. Mokykloje susitarta: 

15.1 dėl ugdymo proceso organizavimo formų:  

 1) pagrindinės ugdymo proceso organizavimo formos taikant šiuos ugdymo organizavimo 

būdus: pamoka, gali būti taikoma įgytų gebėjimų patikrinimo forma (koncertai, parodos, peržiūros, 

įskaitos, egzaminai ir kt.), projektinė veikla, integruota veikla ir pan.; 

 2)  ne pamokomis, netradiciškai (repeticijos, ugdomasis projektas, integruotos veiklos, 

stovyklos, kūrybinis darbas, koncertai, konkursai, festivaliai, parodos, peržiūros ar pan.) 

organizuotas ugdymo procesas skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno periodo trukmė 

ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min. Veiklos metu mokytojai numato pertraukas mokinių poilsiui. Viena 

pertrauka ne trumpesnė kaip 30 min. arba dvi – ne trumpesnės nei 20 min. 

15.2. dėl pamokų laiko: pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8.00 val., baigiamos ne vėliau kaip 

20 valandą. Ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei - 35 min., 2- 8 klasėms – 45 min. 

 15.4. dėl mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo. Mokinių pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 

11 d. įsakymo Nr. VK-8 patvirtintą „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašą“; 

15.4.1. mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo formalųjį švietimą  

papildančias programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programose, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48,  aprašytus pasiekimus;  

15.4.2. Mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir  

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

15.4.2.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“,  

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

15.4.2.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“),  

„nepadarė pažangos“ („np“), 1–3 balų įvertinimas;  

15.4.3. įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją  

ir/ar mokyklos direktoriaus įsakymą nuo to dalyko pamokų;  

15.5. dėl mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos  

teikimo, vykdant pradinio ir  pagrindinio FŠPU programą: 

15.6. Mokykloje sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti  

kuo aukštesnių pasiekimų, ugdomas pasididžiavimas savo Mokykla; 

15.7. Mokyklos direktorius įsakymu skirią asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų  

stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. Jis stebi elektroniniame 

dienyne mokinių įvertinimus ir pagal poreikius aptaria su mokiniais ir dalyko mokytojais asmeninę 

kiekvieno mokinio pažangą; 

15.8. dėl mokymosi pagalbos organizavimo; 

15.9. dėl ugdymo turinio planavimo. Ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Biržų  

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. VK-43 

patvirtintu „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu“.  

16. Mokinių priėmimas į Mokyklą vykdomas vadovaujantis 2015 m. lapkričio 26  d. Biržų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-255. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

17. Mokytojų taryba 2021 m. birželio 15 d. posėdyje, protokolo Nr. V2-4 priėmė 

sprendimus  dėl:    

 17.1. konkrečių sprendimų dalykų mokytojų pateikiamuose ilgalaikiuose planuose; 

17.2. atsižvelgiant į mokytojo kvalifikacinę kategoriją, kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip 

2  pamokas kiekvienai grupei (priklausomai nuo dalyko specifikos) per mokslo metus veda kitose 

(netradicinėse) edukacinėse aplinkose; 

17.3. veiklos, organizuojamos Mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku, nuosekliai per visus 

mokslo metus. 
 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. 

MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

19. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. 

Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi 

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti 

asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

20. Mokykla, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą, 

rengia individualų ugdymo planą, pritaiko mokiniui ugdymo vietą ir priemones, užtikrina, kad 

ugdymo turinys būtų pritaikytas atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo 

specifiką.  

21. Mokinių ugdymo pažangai vertinti taikomi ir derinami šie vertinimo metodai:  

formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis.  

22. Formuojamasis vertinimas 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.  

23. Diagnostinis vertinimas taikomas, siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro ugdymosi  

laikotarpio pasiekimus ir pažangą. Vertinami mokinių ugdymo pasiekimai, kūrybinis rezultatas 

pagal Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 

VK-8 patvirtintą „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą“.  

24. Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo rezultatams įvertinti  

organizuojamas patikrinimas – dailės darbų peržiūros, atsiskaitymai-koncertai ir MPP (mokinių 

pasiekimų patikrinimai): I-ojo pusmečio - gruodžio mėn., II-ojo pusmečio - gegužės mėn.    

25. Mokomųjų kolektyvų atsiskaitymai vyksta koncertų metu.  

26. Baigus pagrindinio muzikinio ir/ar dailės ugdymo programą mokiniai dalyvauja  

mokykliniuose baigiamuosiuose muzikos instrumento ir solfedžio pasiekimų patikrinimuose, dailės 

diplominių darbų peržiūrose. Mokinių pasiekimus vertina Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija.  

27. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo  

principu, lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.  

28. Mokinio mokymosi pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio  

mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

29. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetį) ir (arba) visą  

programą. 

30. Rekomenduojama taikyti kaupiamojo vertinimo tipą, kai, orientuojantis į ugdymo(si)  

laikotarpio pradžioje numatytus ugdymo(si) tikslus, apibendrinami diagnostinio vertinimo 

rezultatui, mokinio pasirengimas ugdomajai veiklai, aktyvumas, reflektavimas, savarankiškumas, 

dalyvavimas renginiuose, projektuose ir pan.  
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31. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam vaikui pagal jo išgales siekti kuo aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

 31.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę Mokykloje 

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

sklaidą; 

31.2. kartu su mokinių tėvais (globėjais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi  

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

31.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus  

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir mokyklos 

nustatyta tvarka. Tėvams (globėjams) vertinimo informacija teikiama el. dienynu raštu ir, pagal 

poreikį, žodžiu; 

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

pasiekimų vertinimo, baigus programą ar jos dalį: 

31.4.1. I ir II pusmečio pabaigoje 2-8 klasių mokiniai organizuoja viešus pasirodymus  

koncertuose, pleneruose (tėvams, globėjams) ir miesto bendruomenei. 1 klasės mokiniai 

koncertuoja II pusmečio pabaigoje; 

31.4.2. pusmečių pabaigoje vyksta akademiniai mokinių koncertai, atsiskaitymai klasėse; 

31.4.3. baigiamojoje klasėje vykdomi muzikavimo, solfedžio baigiamieji pasiekimų  

patikrinimai, dailės darbų peržiūros.  

32. Baigiamųjų klasių mokiniai, turintys patenkinamus metinius įvertinimus ir patenkinamai  

išlaikytus pasiekimų patikrinimus, laikomai baigusiais pagrindinio muzikinio ir/ar dailės  ugdymo 

programą ir jiems išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos 

formos pažymėjimai.   

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę organizuojamas proporcingai.  

34. Mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis:  

34.1. grupinių pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas pusmečio pabaigoje, individalių  

pamokų tvarkaraštis gali keistis pusmečio bėgyje, mokytojo ir mokinio (bei jo tėvų) abipusiu 

susitarimu, apie tai informuojamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

35. Mokymo(si) krūvis per mokslo metus paskirstomas taip, kad mokslo metų pradžioje jis  

palaipsniui didėtų, o pabaigoje – mažėtų. Minimaliu krūviu dirbama: pirmoje klasėje pirmas 

keturias savaites, kitose klasėse – pirmas dvi savaites, savaitę pusmečio pabaigoje, po kiekvienų 

atostogų – pirmą savaitę ir mokslo metų paskutinį mėnesį. Sudėtingesnė programa, didesnis krūvis 

skiriamas darbingiausiu periodu: 

35.1. jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar paskelbus ekstremalią situaciją, mokomųjų  

dalykų ilgalaikiai planai koreguojami.  

36. Diagnostiniai, kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų  

paskirtis – į(si)vertinti (mokinio ir mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei 

mokiniams teiktiną pagalbą: 

 

ŠEŠTASIS  SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

37. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas  

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas: 

37.1. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją  

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka; 

37.2. taiko pamokose grįžtamąjį ryšį (pamokos pabaigoje organizuojama refleksija, baigus  
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etapą, skyrių, pusmetį, mokslo metus – įvertinimas), daug dėmesio skiria formuojamajam 

vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui;  

37.3. suteikia pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, pritaikydamas mokymosi užduotis,  

metodikas, diferencijuodamas užduotis ir kt.;  

37.4. apie mokinio mokymosi sunkumus informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus),  

direktoriaus pavaduotoją ugdymui;  skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias 

atskleisti kūrybingumą; 

37.5. du kartus per mokslo metus, mokinių atostogų metu, mokytojai aptaria kiekvieno  

mokinio individualią pažangą, pasidžiaugia sėkmėmis, numato konkrečius pagalbos būdus. 

38. Vaiko individuali pažanga (VIP) stebima pagal Biržų Vlado Jakubėno muzikos  

mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VK-8 patvirtintą „Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą“.  

39. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo  

organizavimą  Mokykloje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

III SKYRIUS 
UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

40. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja visų muzikos ir dailės Formalųjį švietimą  

papildančių mokomųjų dalykų programos, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais programiniais reikalavimais, aprobuotos mokyklos tarybos 

ir patvirtintos mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. VK-29. 

41. Mokyklos ugdymo programose numatyti branduolio ir pasirenkamieji dalykai,  

individualios ir grupinės pamokos bei mokymasis meno kolektyvuose. Branduolio dalykuose 

numatytas ugdymo turinys glaudžiai siejasi tarpusavyje ir su pasirenkamaisiais dalykais. 

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

mokinių poreikius ir mokyklos galimybes, siūlo Mokykla – neprivalomi. 

43. Mokiniui pabaigus pradinio muzikos, dailės 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. 

44. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus raidos ypatumus,  

asmeninius gebėjimus ir poreikius. 

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

ugdymosi pagal jo pasirinktą Programą trukmė ir ugdymo turinys. 

46. 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. 

47. Visos programos, atsižvelgiant į turimas lėšas ir kitas Mokyklos galimybes, gali būti  

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

pan. metu. 

48 Pradinio ugdymo programos branduolį sudaro šie dalykai:  

48.1. muzikavimas; 

48.2. solfedžio;  

48.3. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas, arba choras, kuriuos siūlo Mokykla,  

atsižvelgdama į muzikavimo dalyko turinį. 

49. Siūloma muzikuoti dainuojant arba vienu iš šių muzikos instrumentų:  

49.1. fortepijonu; 

49.2. styginiu instrumentu: smuiku ir kt.;  
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49.3. akordeonu; 

49.4. liaudies instrumentu: kanklėmis ir kt.; 

49.5. mediniu pučiamuoju instrumentu: klarnetu, fleita, obojumi, saksofonu ir kt.;  

49.6. variniu pučiamuoju instrumentu: trimitu, valtorna, baritonu, tenoru, tūba, eufonija ir  

kt.; 

50. Muzikavimo pamokos yra individualios. 

51. Solfedžio pamokos vyksta mokantis grupėje.  

52. Antrojo muzikos instrumento mokymasis: 

52.1. pagrindiniu antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas;  

52.2. mokiniams, muzikavimo dalyku pasirinkusiems chorinį dainavimą, antrasis muzikos  

instrumentas (fortepijonas) yra privalomas; 

52.3. antrojo muzikos instrumento mokoma nuo antrų mokymo metų mokomasi  
individualiai. 

53. Choro mokomasi grupėje. 
54. Pagrindinio ugdymo programos branduolį sudaro šie dalykai:  
54.1. muzikavimas; 

54.2. solfedžio; 

54.3. muzikos istorija; 
54.4. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas, arba choras.  
55. Mokiniui privalomi yra keturi branduolio dalykai. 
56. Mokykla siūlo šiuos pasirenkamuosius dalykus: 

1) solinis dainavimas, 
2) dirigavimas.  
57. Siūloma muzikavimo mokytis dainuojant (solinis ar chorinis dainavimas) arba vienu iš  

šių muzikos instrumentų:  

57.1. fortepijonu; 

57.2. styginiu instrumentu: smuiku ir kt.; 

57.3. akordeonu; 

57.4. liaudies instrumentu: kanklėmis ir kt.; 

57.5. mediniu pučiamuoju instrumentu – klarnetu, fleita, obojumi, saksofonu ir kt.;  

57.6. variniu pučiamuoju instrumentu – trimitu, valtorna, baritonu, tenoru, tūba, eufonija ir 

kt.; 

58. Muzikavimo pamokos vyksta mokantis individualiai.  

59. Muzikavimas, pasirinkus chorinį dainavimą, vyksta grupinio mokymosi forma. 

60. Solfedžio mokomasi grupėje.  

61. Muzikos istorijos mokomasi grupėje.  

62. Pagrindiniu antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas;  

62.1. mokiniams, muzikavimo dalyke pasirinkusiems chorinį dainavimą, antrasis muzikos  

instrumentas (fortepijonas) yra privalomas; 

62.2. rekomenduojama mokytis 1 valandą per savaitę individualiai. 
63. Choro pamokos vyksta grupėje.  
64. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio ar muzikos istorijos dalykai gali būti  

atsiskaitomi: 

1) muzikos teorijos ir istorijos pamokų metu; 

2) projektų metu;  

3) integruojant į pradinio ir pagrindinio muzikavimo programas. 

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

programoms įgyvendinti numatomos valandos koncertmeisteriams. 

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

ugdymo programą, individualiai renkasi dalyką, mokymosi formą ir programą (4 priedas).  

67. Suaugusiųjų meninės saviraiškos studija:  

67.1. laisvai renkasi individualias mokymo groti instrumentu, dainavimo programas; 
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67.2. grupinio mokymo dailės, chorinio dainavimo ugdymo programas.  

 

ANTRAS SKIRSNIS 

PRADINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA 

 

68. Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos programą sudaro  

dailės pažinimo ir raiškos dalykas. 

68.1. Sudaromos mobilios grupės; 

68.2. užsiėmimai gali būti organizuojami gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt.; 

68.3. derinami informaciniai ir kūrybiniai metodai; 

68.4. ugdymas individualizuojamas, lanksčiai pritaikant užduotis, laiduojant mokinio  

gebėjimų plėtotę bei poreikius, ugdomas pastabumas, nestandartiškas kūrybinis mąstymas,  

skatinama stebėti aplinkinį pasaulį, gamtos reiškinius, dailės kūrinius. 

69. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos Branduolį sudaro  

šie dalykai: 

69.1. piešimas; 

69.2. tapyba; 

69.3. skulptūra (keramika); 

69.4. kompozicija; 

69.5. dailėtyra; 

69.6. Mokykla siūlo šiuos pasirenkamuosius dalykus: tapyba ant šilko, kompiuterinė  

grafika.  

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MINIMALUS PAMOKŲ SKAIČIUS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI PER METUS 

(SAVAITĘ) 

 

70. Mokykla vykdo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, mokinių su specialiaisiais  

poreikiais ir saviraiškinio bei suaugusiųjų muzikinio ir/ar dailės ugdymo programas. 

71. Muzikos raiškos ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos ir dailės ugdymo  

pamokos yra grupinės. Grupę sudaro mažiausiai 7 - 15  mokinių. Esant mažesniam mokinių 

skaičiui, sudaromos mobilios grupės. 

72. Mokyklos mokomųjų kolektyvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą mokinių  

skaičių. Mokykloje yra šie mokomieji kolektyvai: 

1) jaunučių choras, 

2) jaunių choras, 

3) pučiamųjų orkestras, 

4) folkloro, 

5) smuikininkų, 

6) akordeonininkų, 

bei kt. ansambliai  

73. Minimalus pamokų skaičius muzikinio FŠPU ugdymo programai įgyvendinti per metus  

(savaitę) (2 priedas)  

74. Minimalus pamokų skaičius dailės  

FŠPU ugdymo programai įgyvendinti per metus (savaitę) (3 priedas).  

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2021 m. birželio 15 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. V1-2. 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdžio 2021 m. birželio 15 

d. protokoliniu nutarimu Nr. V2 -4.  

 

 


