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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d, lsakymu Nr. V-48 ,,Del rekomendacijq del meninio
formalqii Svietim4 papildandio ugdymo programq rengim6 ir igyvendinimo-patvirtinimo,,;
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2009 m, ruuiio l9 d. isakymu Nr. ISA6-
lof ,,Del.gabiq 

ir talentingq vaikq ugdymo programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 201 1 m. liepos 5 d. isakymu Nr, V- 1214 ,,Del bendrqjq iS valstybes
ar savivaldybes biudZetq tinansuojamr{ neformaiioio Svietimo progru*q kritlrijq apra5o
patvirtinimo'',2019 m. geguZes 31 d. MaZeikiq rajono tarybos rprrndirn, Nr. Tl-154
patvirtintais mokyklos nuostatais.

Mokyklos Ugdymo planas reglamentuoja formalqji Svietim4 papildandio ugdymo
programq igyvendinim q 2022-2023 mokslo metais.

2. Mokyklos veikl4 reglamentuoja2Oll m. kovo l7 d. Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymas N{, XI-1281, Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, puirirtirrta Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo miniitro 2OOi-12-30 isakymu Nr. ISAK-2695 ir kiti teises
aktai.

3. Mokyklos 2022-2023 metq ugdymo planas parengtas vadovaujantis MaZeikiq
Vytauto Klovos muzikos mokyklos nuostatais, atsiZvelgiari i Uot yklos bendruomends
poreikius' Mokyklos Ugdymo planq, suderings su steigeju ar.io igaliotu asmeniu, tvirtina
Mokyklos direktorius, laikydamasis Higienos normq reikalavimq, ,udoruudamasis MaZeikiq
rajono savivaldybes tarybos sprendimais, susijusiais su Mokyklos veikla. Ugdymo planas
sudaro s4lygas pletoti mokyklos bendruomenes klrybi.tg ,eikl4, demokratinius santykius,
tenkinti moksleiviq ugdymosi, gabumq ir kurybi5kumo atskleidim4, savirai5kos por"itiur,
suteikti mening brand4, laiduoti ugdymo tgstinum4 meno prohlio istaigose.

4. Mokyklos Ugdymo plano uZdaviniai:
4.1. nustatyti pamokq skaidiq, skirt4 dalykq programoms igyvendinti mokantis pagal

ugdymo programas;
4.2. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti;
4.3. apra5yti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokiniq poreikius budus

(individualizuoj ant ir diferencij uoj ant, kt.).
5. Ugdymo plane vartojamos s4vokos:
Formalqji Svietim4 papildaniio vaikq meninio ugdymo programa tai

formalizuota pasirenkamojo vaikq meninio Svietimo programa, kurios tikslas suteikti
pasirinktos meno srities Ziniq ir raiSkos pagrindus bei dalykines kompetencijas.

Meninio ugdymo programq planai - metinis ugdymo turinio igyvendinimo planas.
Ugdymo programoms igyvendinti pateiktas valandq skaidius lentelese konkrediai fiksuoja
branduolio minimalq privalom4 valandq skaidiq. Kitos valandos skiriamos atsiZvelgiani i
mokyklos linansines galimybes, mokiniq poreikius ir pasirinkim4.

- Pamoka - pagrindine nustatytos trukmes nepertraukiamo mokymosi organizavimo
forma.

Pasirenkamas dalykas - mokyklos si[lomas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas.
Privalomas dalykas - dalykas, kuri mokinys privalo mokyis pagal dalyko ,gdy-o

program4.

Nuotolinis mokymas - mokymo proceso organizavimo b[das, kai mokiniai, budami
skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinemis komunikacijos priemonemis ir
technologijomis, bendrauja su mokytoju ugdymo tikslams pasiekti. Galima tiek pavienio, tiek
grupinio mokymo forma.



Mi5rusis mokymas - mokymo proceso organizavimo bDdas, kai nuosekliai derinamiskirtingi mokymo b[dai (pvz. taikani gruping ]or*4, dalis mokymo vyksta nuosekliai
nuotoliniu, veliau - kasdieniu b[du).

Ankstyvasis meninis ugdymas - bendras meninis ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikq ugdymas, supazindinant su muzikos pradmenimis.

Pradinis muzikinis - meninis ugdymas - pradinis meninis jaunesniojo mokyklinio
amziaus vaikq ugdymas, supaZindinant su muzikos, iainavimo ir teatiinio meno pradmenimis
bei tolimesnis igudZiq lavinimas.

Pagrindinis muzikinis - meninis ugdymas -pagrindinis meninis vyresnio mokyklinio
amZiaus vaikq ugdymas, formuojantis muzikos, dainavi=mo ir teatro meninius lgldZius.Meninds rai5kos.ugdymas - ivairaus amZiaus mokiniq laisvai pasireniamq ugdymo
dalykq programa' formuojantis muzikos, dainavimo ir teatro bendruosius muzikinius meninius
igr)dZius.

Tgstinis ugdymas mokiniq, baigusiq muzikos mokyklos ugdymo dalyk4,
tgstinumas.

6. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumaty,tiems atvejams, gali koreguoti
ugdymo proces4, iSlaikydama minimalq (privalomfl pamokq skaidiq ir 

-nevir5yJ*u
maksimalaus pamokq skaidiaus mokiniui.

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

7. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokykloje mokslo metai prasideda rugsejo I d.,
baigiasi birZelio 22 d,

8. Mokslo metai skirstomi pusmediais:
Pirmasis pusmetis prasideda 2022-og -02, baigiasi 2022-12-3 I d.;
Antrasis pusmetis prasideda 2023-01-09, baigiasi 2023-06-22 d.
9. Vienq mokslo metq ugdymo proceso trukme - 37 savaites, t.y, 185 ugdymo dienos.

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitg.
10. Mokiniq atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq atostogq.
10. 1 Atostogu laikotarpiai:

11.MokiniqatoStogtlmetumokyklosmokytojai,suderi"uJ@
savo meniniais kolektyvais dalyvauja festivaliuose, konkursuose, dempionatuose, Dainq
Sventese bei projektinej e veikloj e.

12. Kai oro temperatfira yra 20 laipsniq Saldio, i mokykl4 gali neiti bendrojo lavinimo
mokyklose besimokantys 1-5 klasiq mokiniai, esant 25 laipsniams Saldio ar Zemeinei tempe-
ratflrai - 6-12 klasiq mokiniai. Jei oro temperat[ra pakils iki 30 laipsniq, o mokykla rr.gui.,
palaikyti vdsesnds temperatDros, ipamokas leidZiama neiti visiems moksleiviamr. Sior dilnos
iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq.

13. Paskelbus ekstremali4 situacij4, keliandiq pavojq mokiniq gyvybei ar sveikatai,
nustadius ypatingqi? epideming situacij4 del staigaus ir neiprastai didelio uZkrediamqjq ligq
iSplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar Aet'n1q
prieZasdiq, mokykla priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo, taikomas nuotolinis
ar mi5rusis mokymas bei ugdymas.

al lal:
Atostogq laikotarpiai Nuo rki
Rudens atostogos 2022-10-31 2022-tt-04
Ziemos atostogos (Kaledq) 2022-12-27 2023-01-06
Pavasario atostogos (Velykq) 2023-04-11 2023-04-t4
Papildomos 2023-02-13 2023-02-17



14. Individualios ir grupines pamokos trukme 45 min., ankstyvojo ugdymo iki 45 min.
Pamokos trukme ekstremalioje situacijoj e - pagal LR SMSM teikiamas reko'mendacijas,

15. Atskirq muzikos, solinio dainavimo ir teatrinio meno dalykq mokoma pagal
metodinese grupese aprobuotas ir Mokyklos direktoriaus isakymais patvirtiniu, progr*as.

16. Mokiniq pasiekimq vertinimas ir atsiskaitymai, baigus progtar[ ai jos dali,
vykdomi pagal mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apraJ4, pirmoiai paZymiaii
nevertinami..

17. Mokiniai, turintys kai kuriq ugdymo plano privalomqjq dalykq nepatenkinamus
metinius ivertinimus, kelim4 i aukStesng klasg ar perkelim4 mokytis pagal menines rai5kos
ugdymo program4 svarstoma metodiniq grupiq tarybos posedZiuose. Mokiniai i aukStesng
klasg keliami mokyklos direktoriaus isakymu.18' Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto pavyzdLio paZymejimai
i5duodami baigus pagrindinio muzikinio, solinio dainavimo bei ieatrinio meno ,gdy*o
programas, Mokiniui, nebaigusiam visos prograrnos, iSduodama paZyma, kurioje pateikiama
informacija apie jo mokymosi pasiekimus per tam tikr4laikotarpi.

III. MAZEIKIV VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS UGDYMO
TURINYS

19. Ugdymo planas numato galimybg Mokykloje tureti gana auk5to meninio lygio
mokiniq kolektyvus, vykdyti Neformaliojo vaikq Svietimo trumpalaikio ir ilgalaikio kryptingo
meninio ugdymo programas bei projektus, siekiant reprezentuoti ir aktyvinii rajono tcutturini
gyvenim4, pedagogq mening veikl4,

20. Mokykloje mokomi moksleiviq mening raiSk4 uZtikrinandio ugdymo branduolio
dalykai.

21' Muzikos mokykloje ir skyriuose vykdomas keturiq metq pradinis ir keturiq metq
pagrindinis mokiniq ugdymas.

22. Muzikos dalykq programose mokoma Siq dalykq:
22.1, Muzikos instrumentas, solinis dainavimas, bei teatrinis menas.
Pradinio muzikavimo programoje (l-4 mokymo metais muzikos instrumentas, solinis

dainavimas, ) mokiniai susipaZista su instrumento, chorinio, solinio dainavimo technologija,
meninds i5rai5kos priemondmis ir renkasi vien4 i5 Siq muzikos instrumentq (fonepijon4,
smuik4, akordeon4, chorini, solini dainavimE, pudiamuosius, kankles, sintezatoriq, 

-gitar4,

muSamuosius). Teatrinio meno dalyko pradinis ugdymas trunka 1-2 metus, pagrinainio
ugdymo 3-6 mokymo metus. Mokiniai mokosi vaidybos, scenos kalbos bei judesio, riidini*q
k0rimo technologijq, susipaZista su teatro istorija.

Pagrindinio muzikavimo programoje (5 - 8 mokymo metai muzikos instrumentas,
chorinis, solinis dainavimas ir teatrinis menas) mokiniai pletoja muzikavimo, pasirinkto
instrumento technikos ivaldymo igldZius. Moksleiviai tgsia pasirinkto instrumento dalyko
tobulinim4(si).

22.2. Antrasis muzikos instrumentas.
Antrojo muzikos instrumento tikslas - pletoti muzikos suvokim4, bei muzikavimo

igfldZius. Moksleiviai gali rinktis pageidaujamus bei mokyklos siulomus instrumentus.
Chorinio ir solinio dainavimo dalyko mokiniams antrasis instrumentas yra privalomas ir
laisvai pasirenkamas nuo pirmos klases, pagrindinio muzikinio formalqji Svietimq papildandio
ugdymo dalykq mokiniams antras instrumentas privalomas nuo 5 klases (kai- kuriems
mokiniams nuo 4 klases).

22.3. SolfedLio:



Dalyko tikslas - lavinti muziking klaus4, integruojant solfedZio, muzikos kuriniq
klausymo ir muzikos istorijos elementus. PagrindiniJ muzikavimo programoje prisideda
muzikos istorijos dalykai. SolfedZio, muzikos iJtorijos, chorinio dainavimo' dalykq pamokos
vyksta grupemis.

22.4. Ansamblinis muzikavimas. Dalyko tikslas - lavinti bals4, klaus4, pletoti
ansamblio muzikavimo igtdZius.

22.5. Ankstyvasis muzikinis - meninis ugdymas:
22.5.1. Ankstyvoj o (2'6 metq) amZiaus vaikai supaZindinami su integruotais muzikosir meno paZinimo pradmenimis, ugdoma prigimtine rai5ka ir k[rybiSfr-ur. Mokiniq

pasiekimai paZymiais nevertinami.
23 Baigus pradinio ugdymo program? mokiniai laiko keliamuosius egzaminus, o

pagrindinio ugdymo program4 - baigiamuosius egzaminus. Tgstinio - mokiniui inuzikuojant
prie dalyko mokytojo ir metodines grupes pirmininko arba dalyvaujant viesuose
pasirodymuose su mokomaisiais kolektyvais. Antro instrumento dalyko-vertinimas vyksta
kiekvien4 pusmeti akademiniq atsiskaitymq metu arba dalyko metodines grupes pirmininkui
iSklausius mokinio muzikavimo. Baigiamojo egzamino metu mokinys [ur.ngt4 progrirmq
atlieka direktoriaus i sakymu patvirtintos komisij os nariams.

24. Menines rai5kos ugdymo progrilm4 pasirinkg mokiniai lanko pagrindinio
instrumento pamokas ir turi galimybg dalyvauti bei atstovauti mokomuosiuose koieftyvuose.
Gali pasirodyti koncertq metu.

25. Mokiniams, baigusiems muzikinio pagrindinio
dalykus), teatrinio meno dalyko programq @randuolinius

ugdymo program? (branduolinius
dalykus) iSduodami Neformaliojo

vaikq Svietimo paZymej imai.
26. Mokykloje patvirtinta l0 balq vertinimo sistema.

IV. UGDYMO TRUKME XR APIMTIS

27. Maieikiq Vytauto Klovos muzikos mokyl{la nuo 2016-qjq
formalqji Svietim4 papildandio ugdymo (toliau - FSPU) ir neformalausl
parengtas programas:

metq dirba pagal dvi
ugdymo (toliau - NU)

27.1 Pradinio muzikinio ir teatrinio meno ugdymo ( nSnUl;
27.2 Pagrindinio muzikinio ir teatrinio meno ugdymo ( f,SpU;
27.3 Ankstyvojo muzikinio - meninio ugdymo 2-6 metqvaikams (NU);
27 .4 Tgstinio muzikinio ir teatrinio meno ugdyrno (l.tu);
27.5 Menines rai5kos ugdymo (savirai5kos) (NU);
28. Sudaromos s4lygos kiekvienam mokiniui pagal galimybes ir norus pasirinkti

mokymo program4. SolfedZio pamokoms skiriamos 2 savaitines valandos. Grupes
formuojamos iki 10 mokiniq. Rajone esandiuose trijuose skyriuose grupiniq punotq
minimalus mokiniq skaidius iki 5, maksimalus - 10.

29. Meniniq kolektyvq valandos numatytos ugdymo planuose. Chorinio, solinio
dainavimo, pudiamiesiems instrumentams, chorams, ansambliami pagal galimybes, skiriamos
koncertmeisterio valando s.

V. MUZIKINIS UGDYMAS MOKOMUOSIUOSE KOLEKTYVUOSE

30. Mokyklos mokomojo kolektyvo tikslas - pletoti ansamblio ir kolektyvinio
muzikavimo, scenines kult[ros, meno interpretacijos ir menines saviraiSkos igudZius,
reprezentuoti ir aktyvinti rajono kulturini gyvenimq, mokytojq mening veikl4.



31. Kolektyvq muzikavimo tgstinumui uZti
kolektyvai:

3 l. l. Jaunudiq choras:,,Spinduliukai,,;
31.2, Jauniq choras ,,Daina";
3 1.3. Styginiq insrrumentq ansamblis;
3 1 .4. Akordeonininkq ansamblis;
3 l .5. Trimitininkq ansamblis,,Trompetto,,
3 1.6. Koncertiniq kankliq ansamblis;
3 I .7 . Liaudies instrumentq orkestras;
31.8. MaZeikiq V. Klovos muzikos mokyklos
31.9 Fleitq ansamblis ,,Sidabrine fleita";
3 I .10. Teatrinio meno kolektyvai ,,Namin

VI. UGDYMO TURINIO DO

32. Individualiq ir grupiniq dalykq pamokq
pildymas iSdestytas TAMO elektroniniame dienyne,

33, Meniniq kolektyvq vadovai pateikia ugdymo
patvirtinti.

nti mokykloje pasirinkti Sie mokomieji

rkestras,,Griaustinis";

UMENTACIJA

o turinys, ugdyrno dokumentacijos
s veikia nuo 2018 m. sausio 1.d.

programas mokyklos direktoriui

6



VI. PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALU4
lvruuM4 pAp,DaNiro uGDyMo pRocRAMos

202212023https://logasline.mazeikia i.ltlDarzeliai/pages/Default.aspx
MOKSLO METAMS

34. Fortepijono, akordeono, kankliq, sintezatoriaus,
ucramqjB, mu5amu.iu ir s NI insfrrl m enfrr rlqlrrLoi

Eir.
Nr.

Branduolio
dalykai/ ugdymo
trukmd metais

Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Pastabos

I II III ry v VI vII vIII
frogramos bratnduolio dalvkai ir iiems skiriq rrqIq-rl^o

I Muzikavimas 2 2 2 2 2

2

2

2

2 2 Individualiq
pamokq
atsiskaitymai:
po I-II pusmedio
akademiniai
koncertai IV kl.
-keliamasis
egzaminas.
VIII KI. _
baigiamasis
egzaminas.2. SolfedZio 2 2 2 2

2

2 2 Grupiniq
pamokq
atsiskaitymai:
IV kt. -
keliamasis
egzaminas.
VIII KI. _
baigiamasis

egzaminas3. Mokomasis
kolektyvas
(orkestras, choras,
liaudies instrument
ansablis)

2 2 2 2 2 2 2 Grupiniq
pamokq
atsiskaitymai:
koncertine
veikla

4. Muzikos istorija -l

I

____t
0.1 

I

i*iri

I I I 1 Grupiniq
pamokq
atsiskaitymai:
VIII KI_
baigiamasis
testas

5. II muzikos
instrumentas

I I I I

I

Individualiq
pamokq
atsiskaitymai:
po I-II pusm.ak.

Pasiirenkamiieii dalv ms skiri
I

ramos va
f-l

landos

f-l 1-l Grupiniq
pamokq
atsiskaitymai:
koncertine
veikla

6. Dalyko
ansamblis

I f-r T I

7. I5 viso valandq
programoie

6-7 6-7 6-7 7-8 8-9 8-9 8-9 8-9

7
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35. Chorinio daiainavimo d kas
Eir.

Nr.
Branduolio

dalykai/ ugdymo
trukm0 metais

Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Pastabos

I II III Iv V VI vII VIU
Programos branduolio dalykai ir jiems stiriamos v.al.andos

I Muzikavimas
(balso

lavinimas,
partrjrl
mokymasis)

2 2 2 2 2 2 2 2 Grupiniq pamokLl

atsiskaitymai: po I-ll
pusmedio akademiniai
koncertai IV kl. -
keliamasis egzaminas.
VIII kl, -baigiamasis
egzaminas.

) Solf.edis 2 2 2 2 2 2 2 2 Grupiniq pamokq
atsiskaitymai: IV kl. -
keliamasis egzaminas.
VIII kl. -baigiamasis
egzaminas

J. Mokomasis
kolektyvas
(choras)

2 2 2 2 2 2 2 2 Grupiniq pamokq
atsiskaitymai:
koncertine veikla

4. Privalomas
dalykas
antrasis

instrumentas
(Fortepijonas ar
kitas instrumentas)

1 1 I I I I 1 1 Individualiq pamokq
atsiskaitymai: po I-II
pusm. akademinis
koncertas

5, Muzikos
istorija

1 I 1 1 Grupiniq pamokq
atsiskaitymai: VIII kl -
baigiamasis testas

Pasirenkamieji dalykai ir jiems skiriamos valandos

6, Ansamblinis
muzikavimas
(skududiavimas,

kankliavimas

ZemaitiSkomis
kanklemis,
orkestras,
ansamblis)

1 1 1 1 1 1 1 1 Grupiniq pamokq
atsiskaitymai:

koncertine veikla

7. Solinis
dainavimas

0,5- 1 0,5- l 0,5- 1 0,5-l 0,5-1 0,5- I 0,5-1 0,5-1 Individualiq pamokq
atsiskaitymai: po I-II

pusm. akademinis
koncertas

8, I5 viso valandq
programoje

l-9 l-9 7-9 7-9 8- 10 8- 10 8- 10 8- 10

B



mo s
Eir.
Nr.

Branduolio
dalykai/ ugdymo
trukmd metais

Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Pastabos

I II III IV V VI VU vIIr

36. Solinio daina dal ka

Programos branduolio dalykai ir jiems skiriamos valandos

Muzikavimas
(solinis
dainavimas)

Privalomas
dalykas
antrasis
instrumentas
(Fortepijonas ar
kitas instrumentas

I5 viso valandq
programoje

a Mokomasis
kolektyvas
(choras)

Ansamblinis
muzikavimas
(skududiavimas,
kankliavimas
ZemaitiSkomis

kanklemis,
orkestras,

ansamb Iis

Individualiq pamokq
atsiskaitymai: po I-II
pusmedio akademiniai
koncertai IV kl. -
keliamasis egzaminas.
VIII kl. -baigiamasis

pamokq
atsiskaitymai: IV kl. -
keliamasis egzaminas.
VIII kl. -baigiamasis

lnas

Grupiniq pamokq
atsiskaitymai:
koncertine veikla

Individualiq pamokq
atsiskaitymai: po I-II
pusm. akademinis
koncertas

Grupiniq pamokq
atsiskaitymai:

koncertine veikla

Pasirenkamieji dalykai ir jiems skiriamos valandos

6.

Grupiniq
atsiskaitymai: VIII kl



Branduolio dalykai/ ugdymo
trukmd metais

Pagrindinis ugdymas

Programos branduolio da

Vaidyba
(grupines pamokos)

Scenine kalba
(individualios pamokos)

Sceninis judesys

(grupines pamokos)

Vaidinimq kDrimas

Teatro istorija
ines pamokos

Pasirenkamiej i dalykai

Antrasis instrumentas
(dainavimas, 5okis, muzikos
instrumentas, grimas, teatro
technologijos, kitas muzikos
instrumentas)

I5 viso valandq programoje

Pasirenkamiej i dalykai/
ugdymo trukm0 metais

Scenine kalba. II
instrumentas, scenos
judesys
individualios pamokos

Vaidinimq k[rimas

37. Teatrinio o dalykas

i ir jiems skiriamos valandos

jiems skiriamos valandos

38. Teatrinio meno daly tgstinis ugdymas

I--IVkl. II pusm, -vie5as pasirodymas

Kiek.pusm. atsiskaito stebint kitiems
mokytojams

Pastabos

I-VI kl.I pusm.-
atsiskaito stebint
kitiems
mokytojams II
pusm.- vie5as

Kiek. pusm.
atsiskaito stebint
kitiems
mokytojams
VI kl. baiei
Kiek. pusm.

atsiskaito

Baigiam.spektaklis

I-II pusm.atsisk.

Kiekv. pusm.

akadem.koncertas ,

atsiskaitymas.

VI kl. baigiam.egz.

Kiekv.pusm.atsiskai
to mokytojui

Vie5as pasirodymas spektakliuose

Eit.
Nr.

Testinis ugd,r'mas Pastabos

I II III IV
I Vaidyba

(erupines Damokos)

1-2 t-2 t-2 l-2

2. 0-2 0-2 0-2 0-2

3. 1-3 l-3 1-3 1-3

4. I5 viso valandq
prosramoie

11 2-7 a1 11
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39. Anks iki

40. Meninds rai5kos ugdymas

4l.Tgstinis muzikinis ugdymas

n rs muzikinis - meninis ugd mas

Eil.Nr
Branduolio dalykai/ ugdymo

trukmd metais
I

2-4
metai
(t2-20
vaiku)

II
4-6

metai
(t2-20
vaiku)

Pastabos

1 Meninis ugdymas 2 2 Atsiskaitymas : vie5as koncertas
J. I5 viso valandq programoje 2 2

Eit.
Nr.

Pasirenkamieji
dalykai/ ugdymo
trukmd metais

I II IlI IV V VI VII VIII

1 Pagrindinis
instrumentas/
dalykas

1 I 1 1 1 1 I I

2, Galimybe
dalyvauti ir
koncertuoti
mokomuosiuose
kolektyvuose

1 l 1 1 I 1 I 1

1 I5 viso valandq
programoie

1-2 1-2 t-2 t-2 1-2 1-2 t-2 t-2

Eil.
Nr.

Pasirenkamiej i dalykai/
ugdymo trukmd metais

I II III ry
1. Pagrindinis instrumentas/

dalykas
t-2 t-2 t-2 t-2

2. Pasirenkamiej i dalykai :

muzikos istorija, muzikos
rasto ir kultfiros paZinimas,

solfedZio, antrasis
instrumentas, meninis
kolektyvas

I I 1 1

I5 viso valandu programoie z-1 2-3 2-3 2-3
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I'RITARTA
Mokyklos tarybos
2022-09-21 posedZio
Protokolu Nr. 2

liarybos pirmininkas Sigitas Petrikas 4{
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