PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Priekulės muzikos mokyklos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V- 37
KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS MUZIKOS MOKYKLOS
2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019–2020 mokslo metų formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programos ir neformaliojo
švietimo ankstyvojo muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų programų ugdymo planai (toliau – ugdymo
planas) reglamentuoja Priekulės muzikos mokyklos FŠPU pradinio, pagrindinio muzikinio ugdymo
programų įgyvendinimą (toliau mokykla).
2. Ugdymo plano tikslas – padėti ugdymo proceso dalyviams, vykdantiems programas, tikslingai,
veiksmingai planuoti ir organizuoti programų įgyvendinimą, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnius
ugdymo (si) rezultatus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
3. Ugdymo plano uždaviniai:
3.1. pateikti gaires ugdymo turiniui įgyvendinti, sudarant sąlygas individualiems mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti;
3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.
4. Mokyklos ugdymo plane vartojamų sąvokų paaiškinimai:
Ugdymo planas – ugdymo programų įgyvendinimo aprašas.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio mokymosi
patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas).
Akademinis koncertas – koncertas, kurio metu patikrinamos pagrindinio mokomojo dalymo
(muzikavimo) mokinių įgytos žinios bei gebėjimai.
Įskaita – pusmečio mokomojo repertuaro dalies (gamų, etiudų) atlikimas, vertinamas pažymiu.
Egzaminas – mokinių pasiekimų patikrinimas baigus pradinio/pagrindinio formalųjį švietimą
papildančio muzikinio ugdymo mokomųjų dalykų programas.
2. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
5. Mokykla, rengdama planą ugdymo programoms įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 2011 m.
kovo 17 d. Švietimo įstatymo pakeitimo įsakymu Nr. XI-1281, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012
„Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo:, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48
„Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir
įgyvendinimo patvirtinimo“, mokyklos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T11-769, Vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2011 m.
spalio 12 d. Priekulės muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-12, 2012 m. kovo 29 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V- 554 neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,
kitais ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
6. Mokyklos ugdymo planą rengia direktorius. Į mokyklos ugdymo plano rengimą bendradarbiavimo
pagrindais įtraukiami mokytojai, tėvai (globėjai). Su mokinių tėvais bendradarbiaujama per tėvų
atstovus Mokyklos taryboje, mokinių tėvų susirinkimo metu ir individualiai.
7. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti ugdymo procesą,
išlaikydama minimalų branduolio dalyko pamokų skaičių ir neviršydama maksimalaus pamokų
skaičiaus mokiniui.
8. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su Mokyklos taryba.
9. Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki ugdymo proceso pradžios.
3. UGDYMO PROGRAMOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
10. Mokykla įgyvendina šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:
10.1.1-2, 1-3 metų pradinio muzikinio ugdymo programa.
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10.2. 3,4 metų pagrindinio muzikinio ugdymo
programa.
11. Mokykla įgyvendina šias neformaliojo švietimo programas:
11.1. 1-2 metų išplėstinio muzikinio ugdymo programa.
11.2.1-3,1-4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programa.
12. Muzikos mokyklos programų branduoliu laikoma FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programų
derinys.
13. Pradinio muzikinio ugdymo programa gali būti 1, 2 ar 3 metų.
14. Pradinio ugdymo programos branduolį sudaro mokiniui privalomi dalykai:
14.1. muzikavimas;
14.2. muzikos rašto ir kultūros pažinimas.
14.3. ansamblinis muzikavimas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo dalyko
turinį ir disponuojamas lėšas.
15. Pradinio ugdymo programoje (PR) muzikavimo dalykas padeda susipažinti su instrumento technika,
meninės išraiškos priemonėmis, mokiniui renkantis vieną iš šių muzikos instrumentų: fortepijoną (pianiną),
smuiką, akordeoną, saksofoną ir gitarą.
16. Pasirinkus muzikos instrumentą saksofoną pradiniu mokomuoju instrumentu rekomenduojama išilginė
fleita. Atsižvelgiant į mokinio brandą, pereinama prie saksofono.
17. Pagrindinio muzikavimo programos trukmė 3,4 metai. Ši programa rekomenduojama mokiniams
baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą.
18.\Pagrindinio ugdymo programos branduolį sudaro mokiniui privalomi dalykai:
18.1. muzikavimas (muzikos instrumentas);
18.2. solfedžio;
18.3. ansamblinis muzikavimas arba chorinis dainavimas.
19. Pagrindinio ugdymo programoje (PG) muzikavimo (muzikos instrumento) dalykas plėtoja muzikavimo,
instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Rekomenduojama dalykų
programas derinti su mokyklos mokomųjų kolektyvų programomis.
20. Individualios pamokos yra šios: muzikavimas (muzikos instrumentas).
21. Muzikavimo (muzikos instrumento) pamokos vyksta:
I klasėje – 1,5 savaitinė individuali pamoka.
II – III klasėse – dvi individualios savaitinės pamokos.
III-V ir IV-VII klasėse – 2 savaitinės individualios pamokos.
22. Grupinės pamokos: chorinio dainavimo, solfedžio, ansamblinio muzikavimo. Grupinėse pamokose
vienu metu mokosi nuo 4 iki 12 mokinių.
23. Solfedžio dalyko tikslas lavinti muzikinę klausą ir kūrybiškumo ugdymo elementus. Pamokos vyksta
grupėje.
24. Ansamblinio muzikavimo paskirtis ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio
muzikavimo patirtį. Ansamblinio muzikavimo pamokose rekomenduojamas bendras mokinių ir jų mokytojų
muzikavimas.
25. Ansambliai gali būti:
25.1. tradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų arba balsų);
25.2. vokaliniai ansambliai (4,6,8 mokiniai);
25.3. smuikininkų ansambliai;
25.4. saksofonininkų ansamblis;
25.5. akordeonininkų ansambliai;
25.6. gitaristų ansamblis;
25.7. netradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų).
26. Ansambliui gali būti skiriamos koncertmeisterio valandos.
27. Chorinio dainavimo dalyko tikslas – visiems mokiniams lavinti vokalinius gebėjimus ir padėti įgyti
chorinio dainavimo žinių ir įgūdžių. Pamokos vyksta kartą per savaitę mokantis grupėje ir kartą bendra
repeticija.
28. Mokyklos mokomųjų kolektyvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą mokinių skaičių ir ugdymo
poreikį.
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28.1. Mokykloje veikia šie mokomieji kolektyvai: jaunučių
choras,
smuikininkų
ansamblis,
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akordeonininkų ansambliai, gitaristų ansamblis, saksofonininkų ansamblis, vokalinis ansamblis - (nuo 2 iki
20 mokinių).
28.2. Mokomųjų kolektyvų veikloje gali dalyvauti mokiniai pabaigę muzikos mokyklos programas.
28.3. Jaunučių chorui skiriama 1 savaitinė koncertmeisterio valanda jungtinei repeticijai, smuikininkų
ansambliui skiriama 1 savaitinė koncertmeisterio valanda, vokaliniam ansambliui skiriama 0,5 savaitinės
koncertmeisterio valandos.
29. Išplėstinio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikavimo programą,
pageidaujantiems tobulinti atlikėjo įgūdžius, plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus, aktyviai
dalyvaujant muzikinėje veikloje.
29.1. Išplėstinio muzikinio ugdymo trukmė 1-2 metai.
30. Muzikos instrumento (smuiko) pamokoms nuo 2 klasės numatoma 0,5 savaitinės koncertmeisterio
valandos, 3-7 klasėse ir išplėstiniame muzikiniame ugdyme – 1 savaitinė koncertmeisterio valanda
31. Muzikos instrumento (saksofono) pamokoms 2 klasėje numatoma 0,5 savaitinės koncertmeisterio
valandos, o 3-5 klasėse – 1 savaitinė koncertmeisterio valanda.
4. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA
32. Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.
33. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. gegužės 31 d. Ugdymo procesas
apima 34 savaites. I pusmetis prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d.; II pusmetis
prasideda 2020 m. sausio 1 d., baigiasi 2020 m. gegužės 31 d.
34. Mokinių atostogos organizuojamos kartu su pagrindinėmis (rudens, Kalėdų, Velykų) bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių atostogomis:
Rudens atostogos – 2019 m. spalio 28 d. iki 2019 m. spalio 31 d., Kalėdų atostogos nuo 2019 m. gruodžio 23
d. iki 2020 m. sausio 3 d., Žiemos atostogos nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. vasario 21 d., Velykų
nuo 2020 m. balandžio 14 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.
35. Mokinių priėmimas į Priekulės muzikos mokyklą vyksta gegužės mėnesį. Papildomas priėmimas gali
būti vykdomas ištisus mokslo metus.
36. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
37. Pamokų trukmė yra 45 min. Pertrauka tarp pamokų – 5 minutės.
38. Muzikavimui (pagal pasirinktą instrumentą) nuo 2 iki 3 klasės skiriamos 2 pamokos. Pirmos klasės
mokinių užsiėmimas vyksta 1,5 savaitinės valandos.
39. Naudojamos įvairios mokymo organizavimo formos (repeticijos, koncertai, projektinė veikla ir kt.).
40. Apie mokinio nedalyvavimą individualioje pamokoje tėvai arba pats mokinys informuoja mokyklą
(dalyko mokytoją). Tuomet mokiniui skiriamas pamokos laiko pakeitimas tvarkaraštyje.
41. Mokykla rengia bendrąsias ugdymo programas, kurias tvirtina mokyklos direktorius.
42. Programos konkretizuojamos sudarant kiekvieno mokinio individualaus ugdymo planą arba grupės
(ansamblio, muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio) ugdymo planą pusmečiui.
43. Egzaminai vykdomi keliant mokinius iš pradinės į pagrindinę mokymo programą bei baigiant
pagrindinio mokymo programą.
44. Mokinių kėlimas iš vienos programos į kitą vykdomas mokytojų tarybos sprendimu, atsižvelgiant į
mokymosi rezultatus.
45. Nuo perklausų, įskaitų mokiniai gali būti atleidžiami dėl ligos ar kitų rimtų priežasčių mokytojų tarybos
sprendimu.
46. Baigusiems FŠPU pagrindinio muzikinio ugdymo programą, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo
ministerijos nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
47. Baigusiems kitas programas ar jų dalį išduodama Mokyklos pažyma apie išklausytą kursą.
48. Steigėjas nustato mokesčio už neformalųjį švietimą mokykloje dydį.
5. MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMŲ MOKYMO VALANDŲ IŠDĖSTYMAS
5.1. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO
UGDYMO PLANAS
2019–2020 M. M. FORTEPIJONO SKYRIAUS MOKINIŲ PRADINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
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Pasirenkamieji dalykai
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (fortepijonas)
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
Chorinis dainavimas
Minimalus pamokų skaičius

1 kl.

2 kl.

3 kl.

1,5
2
0
3,5

2
2
2
6

2
2
2
6

2019–2020 M. M. FORTEPIJONO SKYRIAUS MOKINIŲ PAGRINDINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
4 kl.
5 kl.
6 kl.
7 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (fortepijonas)
2
2
2
2
Solfedis
2
2
2
2
Chorinis dainavimas

2

2

2

Minimalus pamokų skaičius
6
6
6
2019–2020 M. M. SMUIKO MOKINIŲ PRADINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1 kl.
2 kl.
(Ugdymo trukmė metais)
Muzikos instrumentas (smuikas)
1,5
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
2
2
Ansamblinis muzikavimas

0

2
6

3 kl.
2
2

2

2

Minimalus pamokų skaičius
3,5
6
6
2019–2020 M. M. SMUIKO MOKINIŲ PAGRINDINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
4 kl.
5 kl.
6 kl.
7 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (smuikas)
2
2
2
2
Solfedis
2
2
2
2
Ansamblinis muzikavimas
2
2
2
2
Minimalus pamokų skaičius
6
2
2
6
2019–2020 M. M. AKORDEONO MOKINIŲ PRADINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1 kl.
2 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (akordeonas)
1,5
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
2
2
Ansamblinis muzikavimas
0
2
Minimalus pamokų skaičius
3,5
6
2019–2020 M. M. AKORDEONO MOKINIŲ PAGRINDINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
3 kl.
4 kl.
5 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (akordeonas)
2
2
2
Solfedis
2
2
2
Ansamblinis muzikavimas
2
2
2
Minimalus pamokų skaičius
6
6
2019–2020 M. M. SAKSOFONO MOKINIŲ PRADINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1 kl.
2 kl.
Ugdymo trukmė metais
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Muzikos instrumentas (saksofonas)
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
Ansamblinis muzikavimas
Minimalus pamokų skaičius

1,5
2
0
3,5

2
2
2
6

2019–2020 M. M. SAKSOFONO MOKINIŲ PAGRINDINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
3 kl.
4 kl.
5 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (saksofonas)
2
2
2
Solfedis
2
2
2
Ansamblinis muzikavimas
2
2
2
Minimalus pamokų skaičius
6
6
6
2019-2020 M. M. GITAROS MOKINIŲ PRADINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1 kl.
2 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (gitara)
1,5
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
2
2
Ansamblinis muzikavimas
0
2
Minimalus pamokų skaičius
3,5
6
2019–2020 M. M. GITAROS MOKINIŲ PAGRINDINIO MUZIKAVIMO
PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
3 kl.
4 kl.
5 kl.
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas (gitara)
2
2
2
Solfedis
2
2
2
Ansamblinis muzikavimas
2
2
2
Minimalus pamokų skaičius
6
6
6
2019–2020 M. M. MUZIKOS MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1
2
3
4
Ugdymo trukmė metais
Muzikos instrumentas
2
2
2
2
Chorinis dainavimas,
2
2
2
2
ansamblinis muzikavimas
Minimalus pamokų skaičius
4
4
4
4
2019 – 2020 M. M. IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA
Pasirenkamieji dalykai
1
(Ugdymo trukmė metais)
Muzikos instrumentas (akordeonas)
2
Ansamblinis muzikavimas
2
Minimalus pamokų skaičius
4
–––––––––––––––––––––––
SUDERINTA
Mokyklos tarybos
2019-08-26 posėdžio protokoliniu
nutarimu (protokolo Nr.P-3 )
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2
2
4
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