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TRAKŲ R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLOS 

2013 - 2014 METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2013-2014 metų. Ugdymo planas reglamentuoja ugdymo programų įvairų gebėjimų, ypač 

talentingiems mokiniams, bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą.  

2. Ugdymo plano paskirtis – padėti mokyklai, vykdančiai programas, tikslingai, veiksmingai planuoti ir 

organizuoti programų įgyvendinimą.  

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas.  

Kontrolinis koncertas - atsiskaitymas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių 

žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas arba kūrinio atlikimas 

pagal nustatytus programinius reikalavimus kiekvieną mokslo metų pusmetį.  

Keliamoji perklausa - muzikos kūrinių atlikimas arba teorinis darbas, baigiant pradinio ugdymo 

programą, kurio rezultatus vertina direktoriaus įsakymu paskirta komisija.  

Baigiamųjų klasių mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimas - muzikos kūrinių atlikimas, 

muzikos teorijos (solfedžio, muzikos istorijos) darbai, baigiant pagrindinio ugdymo programą, kurio 

rezultatus vertina direktoriaus įsakymu paskirta komisija.  

 

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

4. Mokykla, rengdama ugdymo planą ugdymo programoms įgyvendinti, vadovaujasi Bendruoju ugdymo 

planu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.986, 

kuriame išdėstyti Muzikos mokyklos programiniai reikalavimai, Mokyklos nuostatais, Vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

5. Mokyklos ugdymo planą rengia Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2013 m. balandžio 

25 d. Nr. V-67 įsakymu sudaryta darbo grupė.  



6. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti ugdymo 

procesą, išlaikydama minimalų (privalomą) pamokų skaičių ir neviršydama maksimalaus pamokų 

skaičiaus mokiniui.  

7. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su Mokyklos taryba.  

8. Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki ugdymo proceso pradžios.  

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Mokslo metai prasideda 2013 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 204 m. gegužės 31 d. (2008-05- 29d.  Trakų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.S1-113 „Dėl mokslo metų Trakų meno ir Rūdiškių muzikos 

mokyklose“ ir Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis 2012- 08-08 MP3-274 „Dėl mokslo metų 

pradžios“.) 

10. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais: 

I pusmetis 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. 

II pusmetis 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d. 

11. Mokinių atostogų laikas derinamas su bendrojo ugdymo mokyklų rudens, žiemos ( Kalėdų), 

Pavasario (Velykų): 

                         Rudens atostogos 2013 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.  

                         Kalėdų atostogos 2013 m. gruodžio 23 d. - 2014 m. sausio 3 d. 

                         Žiemos atostogos 2014 m. vasario 17 d. – vasario 18 d. 

                         Velykų atostogos 2014 m. balandžio 14 d. – balandžio 18 d. 

Vasaros meninės praktikos, projektų, programų laiką, suderinus su mokinių tėvais, planuoja dirbantys 

mokytojai. 

12. Švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal atskirą su Trakų savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriumi suderintą tvarką. (2009-09-27d. Trakų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr.S1-252 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“).  

13. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Atskirais atvejais kai kurie renginiai, pageidaujant tėvams 

(konkursai, seminarai, festivaliai, bendruomenės šventės) atskiru direktoriaus įsakymu gali būti vykdomi 

ir šeštadienį.  

14. Pamokos pradedamos 13 val. 15 min.  

15. Atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje– 5 min. 

16. Mokinių priėmimas vyksta gegužės mėnesi. Papildomas priėmimas gali būti vykdomas rugsėjo 

mėnesi.  



17. Baigiamųjų klasių mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimų, keliamųjų perklausų ir kontrolinių 

koncertų-atsiskaitymų, vykstančių kiekvieną pusmetį, rezultatus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. Baigiamųjų klasių mokinių solfedžio ir muzikos istorijos patikrinimas vyksta pagal iš anksto 

aptartą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą testą ar kontrolines užduotis.

18. Meninis muzikinis ugdymas vykdomas neišskiriant mokymo lygių, tačiau diferencijuojant 

mokinius pagal individualų vertinimą.  

19. Moksleiviai gali rinktis ir kitus antruosius instrumentus: fortepijoną, akordeoną, saksofoną, smuiką. 

Pučiamųjų, mušamųjų antrąjį instrumentą (dėl šių instrumentų trūkumo mokyklos orkestruose), 

mokiniai gali rinktis nuo antros klasės).  

20. Mokiniai savo nuožiūra arba tėveliams pageidaujant, gali lankyti pasirinktą muzikos mokyklos 

meninį kolektyvą.  

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

22. Muzikos ugdymo branduolį sudaro - specialybė (instrumento pažinimas), solfedžio (muzikos rašto 

ir kultūros pažinimas), muzikos istorija. 

23. Visa mokinių veikla fiksuojama dienynuose pagal mokykloje nustatytą tvarką bei mokinių 

pasiekimų knygelėse, kurias pildo mokytojai.   

24. Baigus pagrindinį muzikinio ugdymo kursą, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos 

nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.  

25. Mokykla rengia bendrąsias muzikos instrumentų (metodinio būrelio) veiklos planus, kurias tvirtina 

mokyklos direktorius.   

25.1. Programos konkretizuojamos rengiant kiekvieno mokinio individualias muzikavimo programas 

(repertuarą), kurį sudaro individualių dalykų mokytojai. 

26. Grupinių užsiėmimų mokytojai rengia mokomųjų dalykų teminius planus. Parengtas dalyko turinio 

išdėstymas kuriai nors klasei, remiantis dalyko ugdymo programai skirtų pamokų skaičiumi, rengiamas 

metams.  

26.1. Kryptingo ugdymo mokomųjų kolektyvų mokytojai rengia ugdomąsias programas, remiantis 

darbui su kolektyvų skirtų pamokų skaičiumi, rengiamas metams. 

26.2. Mokykloje veikia mokomieji kolektyvai: populiariosios muzikos choras „Svajonėlė“; 

 pučiamųjų orkestras „Brass Band“; kamerinis pučiamųjų ansamblis; akordeonistų kvintetas;  

smuikininkų ansamblis. 

 

IV. MUZIKOS MOKYKLOS UGDYMO TURINYS 

 

27. Mokykla siūlo šias ilgalaikės muzikinio ugdymo programas: 



27.1. 1-3 metų akordeono, pučiamųjų instrumentų, fortepijono, smuiko pradinio muzikinio ugdymo 

programa. 

27.2. 4-7 metų visų specialybių pagrindinio muzikinio ugdymo programa. 

27.3. 1-2 metų išplėstinio (tęstinio)  muzikinio ugdymo programa. 

28. Kryptingo meninio ugdymo programas: pučiamųjų ansamblio, kamerinio ansamblio, akordeonistų 

ansamblio, smuikininkų ansamblio, populiariosios muzikos choras, įvairios sudėties kameriniai 

ansambliai. 

28.1. Kamerinių ansamblių muzikavimo programų mažiausias dalyvių skaičius gali būti – du.  

28.2. Mokyklos mokomųjų kolektyvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą moksleivių skaičių.  

29. Mokiniams, pasirinkusiems fortepijoną, styginius, medinius pučiamuosius instrumentus, pradinį 

ugdymą rekomenduojama pradėti iki 8 metų amžiaus. Mokiniams, pasirinkusiems kitus muzikos 

instrumentus, pradėti rekomenduojama iki 11 metų amžiaus. 

30. Pradinio muzikavimo programoje (3 mokymo metai) dalykas padeda susipažinti su instrumento 

technika, meninės išraiškos priemonėmis 

31. Pagrindinio muzikavimo programoje (4 mokymo metai) dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento 

technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Rekomenduojama  dalykų programas 

derinti su mokyklos mokomųjų kolektyvų programomis.  

32. Išplėstinio (testinio) muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio 

muzikavimo programą, turintiems muzikinių gabumų, pasiekimų ir pageidaujantiems plėtoti įgytus 

meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti kompetencijos.  

33. Individualios pamokos yra šios: muzikos instrumento pažinimas, antrasis muzikos instrumentas. 

34. Grupinėmis laikomos tos pamokos, kuriose vienu metu mokosi nuo 5 iki 12 mokinių  

34.1. Vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano nuostata, neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičių 

mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį. 

34.2. Esant mažiau besimokančių mokinių skaičiui, solfedžio ir muzikos istorijos pamokose – klasės 

jungiamos ir skiriama viena savaitinė pamoka. 

35. Ansamblio sudėtis nustatoma atsižvelgiant į mokinių pageidavimus ir mokyklos meninės veiklos 

planą.  

35.1. Korektyvose rekomenduojama bendras mokinių ir jų mokytojų muzikavimas. 

36. Mokykloje veikia šie mokomieji kolektyvai: pučiamųjų ansamblis, populiariosios muzikos choras , 

kamerinis ansamblis, akordeonistų ansamblis, smuikininkų ansamblis. 

37. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose.  

38. Mokytojams, grojantiems kolektyvuose už papildomo pasirengimo reikalaujančias techniškai 

sudėtingas muzikos kūrinių partijas, gali būti skiriamos 2 savaitinės valandos 



39. Kolektyvų veikloje gali dalyvauti mokiniai  pabaigę muzikos mokyklos programas.  

 

V. UGDYMO PLANO SUDARYMAS PAGAL PROGRAMAS 

Pradinis fortepijono muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzaminas 

1 ugd.met. 2 ugd.met 3 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1-2 2 2 3 

Muzikos rašto ir kultūros pažinimo 1-2 2 2 3 

Ansambliais muzikavimas 0-2 0-2 0-2  

Mokomasis kolektyvas (kryptingas 

ugdymas) 

0-2 0-2 0-2  

Minimalus pamokų skaičius 3 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 5 8 8  

 

Pradinis akordeono muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzaminas 

1 ugd.met. 2 ugd.met 3 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1-2 2 2 3 

Muzikos rašto ir kultūros 

pažinimo 

1-2 2 2 3 

Ansambliais muzikavimas 0-2 0-2 0-2  

Antrasis muzikos instrumentas  0,5 0,5  

Mokomasis kolektyvas 

(kryptingas ugdymas) 

0-2 0-2 0-2  

Minimalus pamokų skaičius 3 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 5 8 8  

 

Pradinis smuiko muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzaminas 

1 ugd.met. 2 ugd.met 3 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1-2 2 2 3 

Muzikos rašto ir kultūros 

pažinimo 

1-2 2 2 3 



Antrasis muzikos instrumentas  0,5 0,5  

Ansambliais muzikavimas 0-2 0-2 0-2  

Mokomasis kolektyvas 

(kryptingas ugdymas) 

0-2 0-2 0-2  

Minimalus pamokų skaičius 3 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 5 8 8  

 

Pradinis pučiamųjų instrumentų muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzaminas 

1 ugd.met. 2 ugd.met 3 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1-2 2 2 3 

Muzikos rašto ir kultūros 

pažinimo 

2 2 2 3 

Antrasis muzikos instrumentas  0,5 0,5  

Ansambliais muzikavimas 0-2 1-2 1-2  

Mokomasis kolektyvas 

(kryptingas ugdymas) 

0 2 2  

Minimalus pamokų skaičius 3 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 5 8 8  

 

Pagrindinis fortepijono, smuiko, akordeono muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzami

nas 

4 ugd.met. 5 ugd.met 6 ugd.met 7 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 2 2 2 2 7 

Solfedžio  2 2 2 2 7 

Muzikos istorija 2 2 2 2 7 

Ansambliais muzikavimas 0-2 0-2 0-2 0-2  

Mokomasis kolektyvas (kryptingas 

ugdymas) 

0-2 0-2 0-2 0-2  

Minimalus pamokų skaičius 5 5 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 9 9 9 9  

 



 

 

Pagrindinis pučiamųjų instrumentų muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius Egzami

nas 

4 ugd.met. 5 ugd.met 6 ugd.met 7 ugd.met kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 2 2 2 2 7 

Solfedžio  2 2 2 2 7 

Muzikos istorija 2 2 2 2 7 

Antrasis muzikos instrumentas 0-2 0-2 0-2 0-2  

Ansambliais muzikavimas 0-2 0-2 0-2 0-2  

Mokomasis kolektyvas (kryptingas 

ugdymas) 

0-2 0-2 0-2 0-2  

Minimalus pamokų skaičius 5 5 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 9 9 9 9  

 

Išplėstinis (testinis) muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė metais Savaitinis valandų skaičius 

1 ugd.met. 2 ugd.met 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1 1 

Solfedžio  1 1 

Mokomasis kolektyvas (kryptingas 

ugdymas) 

0-2 0-2 

Minimalus pamokų skaičius 3 3 
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