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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS  2022-2023 MOKSLO 

METŲ  FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO PRADINIO IR 

PAGRINDINIO MUZIKINIO IR DAILĖS UGDYMO PLANAS 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau – Mokyklos) ugdymo planas (toliau – Ugdymo 

planas) reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio muzikinio ir dailės  

ugdymo (toliau -FŠPU) programų ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) (ankstyvojo 

meninio ugdymo, kryptingo (išplėstinio) meninio ugdymo, mėgėjų meninio ugdymo,  specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programų 

įgyvendinimą Mokykloje 2022–2023 mokslo metais. 

2. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T-5 

„Dėl Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatų“, 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, 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“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 4 

d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtinta Lietuvos Respublikos higienos 

norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ , Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. 

įsakymo Nr. VK-6 patvirtintomis „Vidaus tvarkos taisyklėmis“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. VK-13 patvirtintu „Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos strateginiu planu“ ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais Mokyklos veiklą.  
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3. Mokyklos ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, 

kad kiekvienas besimokantysis plėtotų pagal bendrojo ugdymo programas įgytas muzikos ir dailės 

kompetencijas ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų muzikos ir dailės kompetencijų.  

4. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. pateikti konkrečius susitarimus dėl ugdymo turinio formavimo bei ugdymo proceso 

organizavimo, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos; 

4.2. nustatyti optimaliausią pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, mokantis pagal 

formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio muzikinio ir dailės ugdymo programas, 

NVŠ ir NSŠ programas; 

4.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir 

mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.  

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

mokosi atitinkamoje klasėje. 

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.  

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius 

patikrinantis ir formaliai vertinantis darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.  

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.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

Ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27  d. įsakymo Nr. 

V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo“. 

Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

6. Ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais įtraukiant mokytojus, mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus).  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Mokslo metų pradžia – 2022 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 metų rugpjūčio 31 d. Mokslo 

metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 

skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais. 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;   

8.2. mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.; 

8.3. ugdymo proceso trukmė  – 34 savaitės; 

8.4. ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 
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9. Mokytojų tarybos posėdžio 2022 m. birželio 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. V2-3, Mokykla 

ugdymo procesą skirsto pusmečiais: 

9.1. 2022-2023 mokslo metai: 

9.1.1. I pusmetis: nuo  2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

9.1.2. II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. 

10. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–8 klasių mokiniams. Atostogų 

pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Vasaros atostogos trunka iki 

einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.  

11. 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 (Mokykloje vyksta remonto darbai ir kt.) reglamentuojama ugdymo 

plano 1 priede. 

12. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją padėtį (tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus–gamtinio, 

techninio, ekologinio ar socialinio – įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, 

turtui, gamtai ar lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius) priima sprendimus 

dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Mokyklos vadovas priimtus sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo derina su Biržų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

13. Ugdymo planą parengė Mokyklos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. VK-35 

sudaryta darbo grupė. 

14. Mokyklos ugdymo planas aptartas Mokytojų tarybos 2022 m. birželio 14 d. posėdyje, protokolo 

Nr. V2-3. 

15. Mokyklos ugdymo planas suderintas su Mokyklos taryba 2022 m. birželio 15 d., protokolo Nr. 

V1-3.  

16. 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.  

17. Mokyklos ugdymo plane susitarta: 

17.1 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, pasiekimų patikrinimai ir kt.), projektinė veikla, integruota veikla ir pan.; 

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

kūrybinis darbas, koncertas, konkursas, festivalis, paroda, peržiūra 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.; 

17.2. 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.; 

17.3. dėl dalykų programų pasirinkimo ir atsiskaitymo tvarkos, mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo (vadovaujamasi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2019 m. 

vasario 11 d. įsakymu Nr. VK-8, patvirtintu „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašu“); 

17.4. dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;   

17.4. dėl mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, 

vykdant pradinio ir  pagrindinio FŠPU programas; 
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17.5. Mokykloje sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų, ugdomas pasididžiavimas savo Mokykla; 

17.6. Mokyklos direktorius įsakymu skiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą, kuris stebi elektroniniame dienyne 

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

kiekvieno mokinio pažangą; 

17.7. dėl mokymosi pagalbos organizavimo; 

17.8. dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turinio planavimu 

susijusių aspektų. 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“; 

17.9. dėl ugdymo proceso organizavimo pusmečiais; 

17.10. dėl ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų paskirstymo atsižvelgiant į 

Mokyklos turimas lėšas; 

17.11. dėl klasių, grupių formavimo ir joms skiriamų valandų panaudojimo. Klasės, grupės 

formuojamos pagal mokinių pasirinktas neformaliojo ugdymo programas, pagal galimybę – 

mokytojus; antrasis muzikos instrumentas skiriamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus arba tėvų 

(globėjų) rašytinius prašymus;  

17.12. dėl NVŠ ir NSŠ programų organizavimo; 

17.13. dėl nuotolinio ugdymo organizavimo. Ugdymas esant ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

būti koreguojamas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

18. Mokinių priėmimas į Mokyklą vykdomas vadovaujantis 2022 m. birželio 29 d. Biržų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-152. 

19. Mokykloje teikiamos paslaugos yra mokamos. Atlyginimo dydis už teikiamas paslaugas 

nustatomas vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 23 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu T-

264.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

20. Mokytojų taryba 2022 m. birželio 14 d. posėdyje, protokolo Nr. V2-3 priėmė sprendimus  dėl  

konkrečių sprendimų dalykų mokytojų pateikiamose programose ir ilgalaikiuose planuose: 

20.1. mokytojai parengia dalyko ir ansamblių mokymo programas, individualias programas bei 

teminius planus, kur iškeliami tikslai ir uždaviniai, numatomi vertinimai. Planuojant orientuojamasi 

į ugdymo proceso trukmę bei į dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių. Parengtas 

dalyko mokymo programas, individualias programas bei teminius planus įsakymu tvirtina mokyklos 

direktorius; 

20.2. mokytojai pasilieka galimybę keisti temai skiriamų pamokų skaičių, jeigu tema neįsisavinama; 

20.3. mokytojai parengia metų veiklos planus, kuriuose numato tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimą, konsultavimą ir bendradarbiavimą su jais mokinių ugdymo(si) klausimais, 

bendradarbiavimą su kolegomis mokinių ugdymo klausimais, dalyvavimą darbo grupėse, 

savivaldoje, mokyklos renginių ar edukacinių veiklų organizavimą, bendrų dalyko veiklų 

organizavimą, projektų inicijavimą, kvalifikacijos tobulinimą, edukacinių renginių, konkursų, 

išvykų organizavimą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais už mokyklos ribų.  

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS.  

 

21. Mokytojas priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano / repertuaro sudarymo. 

Mokinio individualus ugdymo planas / repertuaras – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 
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mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

22. Meninio ugdymo programas iki rugsėjo 1 d. tvirtina Mokyklos direktorius. Mokytojas 

atsakingas už parengtos programos įgyvendinimą; 

22.1. muzikos instrumento ugdymo programos konkretizuojamos el. dienyne, rengiant kiekvieno 

mokinio individualų planą  / repertuarą; 

22.2. programų, planų ir repertuaro kokybės priežiūrą vykdo Mokyklos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

23. 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.  

24. Vertinimo kriterijai – mokomosiose programose pateikti apibendrinti kokybiniai mokinių žinių, 

supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašymai, kuriais remiamasi vertinant mokinių pažangą.  

25. Mokinių, besimokančių pagal muzikos ir dailės FŠPU programas, pažangos ir pasiekimų 

įvertinimai fiksuojami pasiekimų vertinimo dokumentuose (mokinio pažymių knygelėse, El. 

dienyne, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo protokoluose ir suvestinėse):  

25.1. mokinių ugdymo pažangai vertinti taikoma dešimties balų vertinimo sistema: 

25.2. patenkinamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas; 

25.3. nepatenkinamas įvertinimas – 1–3 balų įvertinimas;  

25.4. įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir/ar 

Mokyklos direktoriaus įsakymą nuo to dalyko pamokų. 

26. Asmenų, besimokančių pagal kitas Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas: 

mokymosi sutrikimų turintiems vaikams,  ankstyvojo meninio ugdymo, muzikos ar dailės mėgėjų, 

tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo, ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) 

programas pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, rašomi įrašai:  

26.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „įskaityta“ („įsk“); 

26.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“); 

27. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo turiniu:  

27.1. kiekvieno dalyko mokomosiose programose yra numatyta mokinių pažangos vertinimo  

tvarka; 

27.2. mokytojai supažindina mokinius su mokomojo dalyko vertinimo būdais, formomis, kriterijais 

ir kt.; 

27.3. einamųjų mokslo metų pirmojo ir antrojo pusmečių mokinių atsiskaitymų tvarkaraštį rengia 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

28. Vertinimas ugdymo procese:  

28.1. vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą papildantys vertinimo tipai –formuojamasis 

ugdomasis, diagnostinis ir (ar) kaupiamasis bei apibendrinamasis; 

28.1. 1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų nustatymui taikomas nuolatinis formuojamasis 

vertinimas, t. y. pasiekimai įvertinami remiantis individualios pažangos kriterijais pusmečių 

pabaigoje pažymiu (10 balų sistema) ir įskaitoje (taikomas vertinančio mokytojo žodinis vertinimas 

pagal sutartus kriterijus);  

28.2. diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro ugdymosi laikotarpio 

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

kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų paskirtis – į(si)vertinti 

(mokinio) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei mokiniams teiktiną pagalbą; 
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28.3. apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetį) ir (arba) visą 

programą: 

28.3.1. pusmečio pabaigoje visų muzikos programos klasių mokiniai groja, dainuoja koncertuose, 

dailės programos mokiniai rengia savo darbų parodas tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos 

ar miesto bendruomenei. Mokinių gebėjimai, įgūdžiai vertinami pažymiu; 

28.3.2. mokslo metų pabaigoje vyksta akademiniai mokinių koncertai, rengiamos dailės programos 

mokinių darbų parodos. Kiekvienas mokinys pasirodymuose, koncertuose turi dalyvauti ne mažiau 

kaip du kartus per metus;  

28.3.3. baigiamosiose muzikos ir dailės ugdymo programų klasėse vykdomi pagrindinių mokomųjų 

dalykų Mokinių pasiekimų patikrinimai, kurie vertinami 10 balų sistema. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir įskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (pusmečio) įvertinimą; 

28.4. 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 koncertuose, festivaliuose, konkursuose, parodose, renginiuose, projektuose ir pan.  

29. Baigiamųjų klasių mokiniai, turintys patenkinamus metinius įvertinimus, laikomi baigusiais 

pagrindinio muzikinio ir/ar dailės ugdymo programą ir jiems, vadovaujantis baigiamųjų patikrinimų 

protokolais, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos 

pažymėjimai. 

30. Dalyko pusmečio įvertinimas fiksuojamas iš visų pusmečio ir Mokinių pasiekimų patikrinimo 

pažymių, skaičiuojant aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. 

31. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dalyko metinis 

įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant 

apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis 

įvertinimas – 7). 

32. Jei pasibaigus ugdymo procesui mokiniui fiksuotas nepatenkinamas metinis įvertinimas, jam 

skiriami papildomi darbai. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

33. Motyvuoti ir gabūs mokiniai, įvykdę aukštesnės klasės programos reikalavimus, Mokytojų 

tarybos sprendimu,  gali būti keliami į aukštesnes klases.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS  

 

34. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas:  

34.1. Mokytojai nuolat informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie Mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokinio mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. 

Mokytojai nuolat kviečia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į tėvų susirinkimus, individualias 

konsultacijas, koncertus, konkursus ir kt.; 

34.2. specialybės mokytojas nuolat informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių 

mokymosi pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu ir mokyklos nustatyta tvarka. Tėvams (globėjams, rūpintojams) vertinimo 

informacija teikiama el. dienynu raštu ir, pagal poreikį, žodžiu; 

34.3. specialybės mokytojas du kartus per mokslo metus, mokinių atostogų metu, aptaria su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) kiekvieno mokinio individualią pažangą, pasidžiaugia sėkmėmis, numato 

konkrečius pagalbos būdus. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

35. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę organizuojamas proporcingai.  

36. Mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis:  
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36.1. grupinių pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas pusmečio pabaigoje, individualių 

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

rūpintojų) abipusiu susitarimu, apie tai informuojamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

36.2. ankstyvojo meninio ugdymo klasių mokiniams per dieną negali būti skiriamos daugiau kaip 2 

pamokos iš eilės. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams per dieną negali būti 

skiriamos daugiau kaip 3 pamokos iš eilės. Atskirais atvejais, skiriant daugiau kaip 3 pamokas per 

dieną, mokiniui turi būti sudaroma ilgesnio poilsio tarp pamokų galimybė. Atskirais atvejais gali 

būti skiriamas ir kitas pamokos laikas; 

36.3. mokslo dienos per savaitę penkios, išskirtinais atvejais pamokos gali vykti ir šeštadieniais; 

36.4. mokiniui, kuris atstovauja Mokyklai konkursuose, festivaliuose, projektuose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių.  

37. 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; 

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

planai koreguojami.  

 

AŠTUNTASIS  SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS  

 

38. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas kiekvienam mokiniui, 

kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 

38.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 

38.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

38.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta FŠPU programose, ir 

mokinys nedaro pažangos; 

38.5. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu;  

38.6. kitais Mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais  

39. Mokykla ugdymo procese užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama 

tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

40. už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą 

Mokykloje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

 DEVINTASIS  SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALIS AR PRADINIO, PAGRINDINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

41. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programos dalį ar 

pradinio, pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

41.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą;  

41.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 
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balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas) bei 

Mokinių priėmimo į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą Biržų rajono savivaldybės tarybos 

tvarkos aprašu, patvirtinu 2022 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-152  

41.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, jeigu 

užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas tokio tipo mokykloje ir tėvai (globėjai) pateikia tai 

patvirtinančius dokumentus; 

41.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, priima mokytis pagal 

pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą;  

41.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais 

(suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų NSŠ programą).  

41.6. informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį; 

41.7. prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, Mokyklos vadovo paskirtas asmuo, 

atsakingas už mokinių, baigusių tarptautinę formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ar jos 

dalį, mokymosi koordinavimą – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kartu su mokinio specialybės 

mokytoju, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį, numato tolesnio 

mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  

41.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, 

nei numatyta FŠPU programose. Įvertinus, kad mokiniai kai kurių dalykų yra mokęsi pagal 

tarptautinę formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą intensyviau ir išsamiau ir yra pralenkę 

dabartinį dalyko mokymosi turinį, galima priimti sprendimą kurį laiką nesimokyti to dalyko, 

pamokas perskirstyti, nesukeliant mokiniui dalyko nesimokymo pasekmių; 

41.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą, pasiekimus.   

Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, Mokykla konstatuoja adaptacijos laiko 

pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas; 

42. Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

42.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją; 

42.3. paskiria asmenį – direktoriaus pavaduotoją ugdymui, galintį padėti atvykusiam asmeniui 

sklandžiai įsitraukti į Mokyklos bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia 

mokinius savanorius; 

42.4. numato specialybės mokytojo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

III SKYRIUS 
UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 



 

 

9 

43. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja 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. 

44. Mokiniams siūlomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

44.1. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai); 

44.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai); 

45. Mokiniams ir suaugusiems siūlomos neformaliojo ugdymo programos: 

45.1. ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. 

Užsiėmimai vyksta grupėje; 

45.2. muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai 

patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos 

pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda 

galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių 

koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose 

muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam 

patyrimui; 

45.3. muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems 

išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, arba lankyti tik vieną pasirinktą 

dailės veiklos sritį. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis 

lankyti ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą; 

45.4. tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus FŠPU programos baigimą įrodantį 

dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, 

siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, tolesnio mokymosi pagal meno studijų 

krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais; 

45.5. suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims 

nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas).  

46. Muzikinio ugdymo dalykai: 

46.1. muzikavimas, individualios pamokos: 

46.1.1. fortepijonas; 

46.1.2. akordeonas; 

46.1.3. smuikas; 

46.1.4. pučiamieji instrumentai (mediniai, variniai); 

46.1.5. liaudies instrumentai (kanklės); 

46.1.7. antrasis muzikos instrumentas; 

46.2. grupinės pamokos: 

46.2.1. muzikos raštas arba kultūros pažinimas arba solfedžio; 

46.2.2. ansamblis arba choras; 

46.2.3. muzikos istorija; 

46.2.4. orkestras. 

46.3. Mokykla siūlo šiuos pasirenkamuosius dalykus: 

46.3.1. solinis dainavimas; 
46.3.2. dirigavimas. 

46.4. 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 FŠPU muzikavimo programas; 

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

Mokykloje yra šie mokomieji kolektyvai: 

1) jaunučių choras, 

2) jaunių choras, 
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3) pučiamųjų orkestras, 

4) folkloro, 

5) smuikininkų, 

6) akordeonininkų, 

bei kt. ansambliai; 

46.5.1. 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); 

46.6. FŠPU pradinio muzikinio ugdymo 1 klasės mokiniams koncertmeisterio val. neskiriamos; 

46.7. muzikavimo mokymui (išskyrus muzikavimą akordeonu ir fortepijonu) skiriama 0,5 val. per 

savaitę koncertmeisteriui; 

46.8. visų klasių balso lavinimo mokymui skiriama 0,5 koncertmeisterio val. per savaitę; 

46.9. choro mokymas: bendras choras – jaunučių chorui skiriama 1 val., jaunių chorui - 2 val. 

Darbui grupėse balsais: jaunučių choro I balsui – 1 val. , II balsui – 1 val. jaunių choro I balsui – 1 

val., II balsui – 1 val., III balsui – 1 val. Jaunių ir jaunučių chorams už suteiktas meninio pajėgumo 

kategorijas skiriama papildoma 1 val. 

47. 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. 

48. Branduolio dalykai yra privalomi, pasirenkamieji dalykai, kuriuos, atsižvelgdama į mokinių 

poreikius ir mokyklos galimybes, siūlo Mokykla – neprivalomi. 

49. Mokiniui, baigusiam 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. Pradinis muzikinis 

ugdymas – 4 metai. Tačiau, jo trukmė gali būti 1, 2 ar 3 metai, atsižvelgiant į mokinio amžių, 

brandą, pasirinktą muzikos instrumentą. 

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

asmeninius gebėjimus ir poreikius. 

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

pagal jo pasirinktą Programą trukmė ir ugdymo turinys. Pagrindinis ugdymas - 4 metai. Teikiamas 

mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą. Suderinus su steigėju ypač gabiems, 

profesiškai orientuotiems mokiniams, išimties tvarka gali būti skiriamas didesnis nei numatyta 

pamokų skaičius  

52. 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. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

UGDYMO PROGRAMA 

 

53. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja 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. 

54. Mokiniams siūlomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

54.1. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai); 

54.2. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). 

55. Įgyvendinant Dailės FŠPU programą, mokomasi grupėje: 

55.1.1. grafinė raiška; 

55.1.2. erdvinė raiška; 

55.1.3. spalvinė raiška; 
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55.1.4. dailės pažinimas ir reflektavimas; 

55.1.5. tapyba; 

55.1.6. piešimas; 

55.1.7. kompozicija; 

55.1.8. skulptūra;  

55.1.9. dailėtyra;  

55.1.10. grafika ir dizainas. 

55.2. Mokykla siūlo šiuos pasirenkamuosius dalykus: 

1) tapyba ant šilko; 

2) kompiuterinė grafika.  

54. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 8. 

56. Mokiniams, baigusiems pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, 

rekomenduojama dailės ugdymą tęsti, renkantis pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programą, specializuoto ugdymo krypties dailės programą (pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo kartu su dailės ugdymu programa), ar dailės neformaliojo vaikų švietimo programą. 

57. Baigus kitas NVŠ ar NSŠ meninio ugdymo programas išduodama Mokyklos pažyma.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS PAVIENIO IR GRUPINIO MOKYMOSI FORMA 

NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE  

MOKOMI KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU  

PAGAL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMAS  

 

58. Mokykla priėmė sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus.  

59. Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“.  

60. Mokytojas, organizuodamas ugdymo procesą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi 

praradimų.  

61. Konsultacijos (individualios ir grupinės), gali būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

62. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtina įvertinti 

mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti 

nuotolinio mokymosi procese. Mokykla sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali 

mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra 

sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis 

Mokykloje. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

63. Pamokų skaičius pradinio ir pagrindinio muzikinio FŠPU ugdymo programai įgyvendinti per 

mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–8 klasėse – 45 minutės 

(2 priedas).  
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64. Pamokų skaičius pradinio ir pagrindinio dailės FŠPU ugdymo programai įgyvendinti per 

mokslo metus ir savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–8 klasėse – 45 minutės (3 

priedas). 

66. Neformaliojo ugdymo programoms (suaugusiųjų muzikos ar dailės mokymo programa, 

Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, Muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 

mokymosi sutrikimų turintiems vaikams, Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, Tęstinio 

muzikinio ar dailės ugdymo programa)  skiriamų valandų skaičius per savaitę (4 priedas).  

 

____________________________________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2022 m. birželio 14 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. V1-3.  

 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdžio 2022 m. birželio 14 d.  


