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TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

2014 – 2015 m. m. 

UGDYMO PLANAS 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdymo planas reglamentuoja Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos ugdymo programų įgyvendinimą 2014–

2015 mokslo metais.  

2. Jis sudaromas remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 30d. įsakymu Nr.986 patvirtintais 

programiniais reikalavimais, įsakymu “Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašu” (2004 m. birželio 18 d. Nr. ISAK-991), LR Švietimo įstatymu, bei kitais 

teisiniais aktais, reglamentuojančiais meninį ugdymą. Taip pat atsižvelgiant į lėšas, kuriomis disponuoja 

mokykla.  

3. Mokyklos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų –

bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

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

organizuoti programų įgyvendinimą.  

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas.  

Akademinis koncertas – 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, 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.  



3 
 

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

6. Mokyklos ugdymo planą rengia Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. gegužės  

20 d. Nr. V-72 įsakymu sudaryta darbo grupė.  

7. Mokykla, atsiradus mokyklos Ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti ugdymo 

procesą, išlaikydama minimalų (privalomą) 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.  

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Mokslo metai prasideda 2014 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2015 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“.) 

11. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais: 

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

II pusmetis 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. gegužės 31 d. 

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

Pavasario (Velykų): 

Rudens atostogos 2014 m. spalio 27 d. – spalio 31 d.  
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2014 m. gruodžio 22 d. - 2015 m. sausio 2 d.  
Žiemos atostogos 2015 m. vasario 17 d. – vasario 18 d.  
Pavasario (Velykų) atostogos 2015 m. kovo 30 d. – balandžio 3 d.  

 

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

mokytojai. 

13. 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“).  

14. 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.  

15. Pamokų laikas:  nuo 12: 25val. iki 19:50 val. 
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16. Atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje– 5 min. 

17. Mokinių priėmimas vyksta gegužės mėnesį. Papildomas priėmimas gali būti vykdomas rugsėjo 

mėnesį.  

18. Ugdymo turinio planavimas:  

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

kultūros pažinimas), muzikos istorija. 

18.2. mokykla dirba pagal atskirų muzikos dalykų ar instrumentų bendras programas. Šios 

programos derinamos  metodinėse grupėse ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus;  

18.3. kiekvienam mokiniui yra rengiama individuali muzikavimo programa. Ją, atsižvelgdamas į 

mokinio prigimtines galias, bei poreikius, rengia pagrindinio instrumento mokytojas. Individualias 

muzikavimo programas tvirtina direktoriaus pavaduotojas ugdymui.   

18.4. Grupinių užsiėmimų mokytojai rengia mokomųjų dalykų teminius planus. Parengtas dalyko 

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

rengiamas metams.  

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

18.4.2. Vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano nuostata, neformaliojo švietimo grupės mokinių 

skaičių mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį. 

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

klasės jungiamos. 

18.5. Moksleiviai gali rinktis šios antruosius instrumentus: fortepijoną, akordeoną, saksofoną, 

smuiką, pučiamuosius instrumentus  ir kita.  

18.6. Kryptingo ugdymo mokomųjų kolektyvų mokytojai rengia ugdomąsias programas metams. 

19. Mokinių atsiskaitymai ir pasiekimų vertinimas vykdomi baigus programą arba jos dalį pagal 

metodinėse grupėse numatytą tvarką, suderintą mokyklos tarybos ir patvirtintą mokyklos 

direktoriaus. Mokinių pasiekimų vertinimas vyksta dviem kryptim:  

19.1. techninių pasiekimų vertinimas (techninės perklausos);  

19.2. meninio kūrinio atlikimo vertinimas.  

20. Techninės perklausos vyksta baigus individualios programos dalį (lapkričio –gruodžio) ir balandžio- 

gegužės) mėnesiais.  
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21. Meninio kūrinio atlikimo vertinimas vykdomas perklausų, egzaminų, akademinių koncertų forma. 

Akademiniai koncertai visiems mokiniams vykdomi gruodžio ir gegužės mėnesiais baigus visos 

programos kursą.  

22. Mokiniai vertinami pagal mokyklos direktoriaus 2009-01-30 d. įsakymą Nr. V-24,  patvirtintą 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“. 

23. Egzaminai vykdomi pagal mokyklos direktoriaus 2009-01-30 d. įsakymą Nr. V-24A,  patvirtintą 

„Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka“.  

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

pasiekimų knygelėse, kurias pildo mokytojai.  

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

nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.  

IV. MUZIKINIO UGDYMO TURINYS 

26. Muzikinio ugdymo dalykai: 

26. 1. individualios pamokos: fortepijonas, akordeonas, smuikas, pučiamieji instrumentai, gitara, 

antrasis muzikos instrumentas. 

26. 2. grupinės pamokos: muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedis, muzikos istorija. 

27. Mokiniams siūlomos ugdymo programos: 

       27.1. Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamas ilgalaikės meninio ugdymo programos: 

       27.1.1. 3 metų pradinio muzikinio ugdymo programa;  

       27.1.2. 4 metų pagrindinio muzikinio ugdymo programa;  

 27.1.3. 1-2 metų išplėstinio (tęstinio)  muzikinio ugdymo programa; 

 2.7.1.4. ilgalaikis kryptingas muzikinis ugdymas; 

 27.1.5. trumpalaikės kryptingo meninio ugdymo programos. 

28. Muzikinio ugdymo branduolys – tai moksleivių meninę raišką ir brandą užtikrinanti muzikos dalykų 

visuma. Siūlomi šie moksleivių meninę raišką užtikrinančio muzikinio ugdymo branduolio dalykai: 

 28.1. Muzikos instrumentas:  

 28.1.1. pradinio muzikavimo programoje (1-3 metais) dalykas padeda susipažinti su instrumento 

technika, meninės išraiškos priemonėmis, moksleiviui renkantis vieną iš šių muzikos instrumentų: 

fortepijoną, smuiką, akordeoną, gitarą, pučiamuosius muzikos instrumentus. 
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28.1.2. pagrindinio muzikavimo programoje (4-7 metais) dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento 

technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Moksleiviai tęsia pasirinkto instrumento 

studijas. 

28.2. antrasis muzikos instrumentas gali būti skiriamas nuo 2 klasės. Dalyko tikslas – plėtoti 

muzikos suvokimą, muzikinį komunikabilumą, muzikavimo įgūdžius. Fortepijonas siūlomas pučiamųjų 

bei styginių instrumentų pagrindinio dalyko moksleiviams. Atsižvelgiant į mokyklos meninių kolektyvų 

poreikius, kitų instrumentų pagrindinio dalyko mokiniams antruoju instrumentu siūlomi pučiamieji 

instrumentai.  

28.3. muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Dalyko tikslas – lavinti muzikinę klausą integruojant 

solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus pradinio muzikavimo etape.  

28.4. solfedžio ir muzikos istorijos dalykai pagrindinio muzikavimo programoje tęsia muzikos 

teorijos ir kultūros pažinimą.        

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

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

įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti kompetencijos.  

28.6. kryptingo muzikinio ugdymo pučiamųjų instrumentų orkestre, akordeonininkų orkestre, 

populiariosios muzikos chore tikslas – plėtoti kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno 

interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius, siekti demokratiškumo, tarpkultūrinio pažinimo, 

bendravimo kompetencijos.  

28.7. ilgalaikės trumpalaikės kryptingo meninio ugdymo programos orientuojamos į kūrybinę ir 

meninę veiklą, siekiant integruoti meno dalykų ugdymo turinį, skatinti ir plėtoti moksleivių saviraišką, 

aktyvinti mokyklos meno kolektyvų, pedagogų meninę veiklą, kelti jų profesinį meistriškumą. 

28.8. trumpalaikės kryptingo meninio ugdymo programos: koncertinės programos, pasirengimas 

jaunųjų muzikos atlikėjų konkursams, festivaliams, dalyvavimui respublikiniuose šventėse.  

29. Užtikrinant moksleivių ugdymosi ir mokyklos meninės veiklos poreikius valandos meninio ugdymo 

programoms gali būti koreguojamos, taip pat, gali būti sudaromos mobilios grupės. 

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

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

30.2. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejose mokomųjų kolektyvų programose. 
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30.3. Ansamblio sudėtis nustatoma atsižvelgiant į mokinių pageidavimus ir mokyklos meninės 

veiklos planą.  

 30.4. Kolektyvuose rekomenduojama bendras mokinių ir jų mokytojų muzikavimas. 

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

 31. Mokykloje veikia mokomieji kolektyvai: populiariosios muzikos choras „Svajonėlė“, 

 pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass Band“, akordeonininkų orkestras, pučiamųjų kvintetas, 

akordeonininkų kvintetas, smuikininkų ansamblis, įvairių sudėčių kameriniai instrumentiniai 

ansambliai.  

32. Moksleivių amžius, ugdymo trukmė ir apimtis 

32.1. 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. 

V. UGDYMO PLANO SUDARYMAS PAGAL PROGRAMAS 

Pradinis fortepijono muzikinis ugdymas  

Dalykas /ugdymo trukmė 
metais 

Savaitinis valandų skaičius Egzamin
as 

1 
ugd.met. 

2 
ugd.met 

3 
ugd.met 

klasė 

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 Egzamin
as 

1 
ugd.met. 

2 
ugd.met 

3 
ugd.met 

kl. 

Pagrindinis muzikos instrumentas 1-2 2 2 3 
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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 Egzamin
as 

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 Egzamin
as 

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  
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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 Egza
minas 

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 Egza
minas 

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  
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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 

 

PRITARTA 
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos 
tarybos 201 4m. rugpjūčio 30 d. 
 Protokolu Nr.1 

 


