
1  

PRITARTA 

Kauno m. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjos 

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno1-osios muzikos mokyklos 

direktoriaus  

 

 

 

 
KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS 

2022-2023 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo, 

išplėstinio muzikinio ugdymo, mokinių su specialiaisiais poreikiais muzikinio ugdymo programų 

ir saviraiškinio muzikinio ugdymo modulio įgyvendinimą Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje 2022-

2023 mokslo metais. 

2. Muzikos mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja: 

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281); 

2.2. „Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27d. 

įsakymu Nr. V-48; 

2.3. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 

kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 

18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 

d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija); 

2.4. Mokslo metų trukmę nustato mokyklos savininkas – Kauno miesto savivaldybė; 

2.5. „Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas 

tvarkos aprašas”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28d. sprendimu 

Nr. T-353; 

2.6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010  m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 

A-2888 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų neformaliojo švietimo įstaigų 

neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui“; 
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2.7. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymas Nr. 35-499 „Dėl reikalavimų muzikos mokyklų ugdymo planams“; 

2.8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-22 „Dėl didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo 

įstaigose nustatymo” 

2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V696 

patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos Respublikos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo 

vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

3. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos: 

3.1. Formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programa – ilgalaikė formalizuota pradinio ar 

pagrindinio muzikinio ugdymo programa, apimanti muzikinio ugdymo branduolio ir 

pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus; 

3.2. Muzikinio ugdymo programa – ilgalaikė ankstyvojo, mokinių su specialiaisiais poreikiais, 

saviraiškinio muzikinio ugdymo ar išplėstinio  muzikinio ugdymo programa, apimanti muzikinio 

ugdymo branduolio ir pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus; 

3.3. Dalykas – privalomasis arba pasirenkamasis muzikinio ugdymo dalykas, kurį mokinys mokosi 

atitinkamoje klasėje; 

3.4. Dalyko programa – ilgalaikė, dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių 

pasiekimus numatanti programa; 

3.5. Individuali muzikinio ugdymo programa – vieniems metams sudaroma kiekvieno mokinio 

ugdymo programa, pagrįsta pagrindinio dalyko mokymo tikslų ir turinio reglamentavimu; 

3.6. Teminis planas – grupėje mokomo dalyko turinio išdėstymas atskirai klasei kiekvieniems 

mokslo metams, parengtas vadovaujantis dalyko programa; 

3.7. Muzikinio ugdymo branduolys – mokinių muzikinę raišką ir brandą užtikrinanti privaloma 

muzikos dalykų visuma; 

3.8. Muzikinio ugdymo branduolio dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas dalykas, viena iš 

muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį mokinys privalo mokytis atitinkamoje klasėje; 

3.9. Pasirenkamasis muzikinio ugdymo dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas dalykas, nesantis 

tarp muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį siūlo mokykla, o mokinys renkasi atitinkamoje 

klasėje. Pasirinktas dalykas tampa privalomas einamaisiais mokslo metais; 

3.10. Kontrolinis darbas (pamoka) – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, 

projektinis, kūrybinis ar kitoks raštu, žodžiu, balsu ar instrumentu atliekamas ir įvertinamas darbas, 

skirtas patikrinti kaip įsisavinta dalyko programos dalis (tema, kelios temos ir pan.); 

3.11. Kontrolinis koncertas – koncertas, kurio metu patikrinamos mokinių įgytos pagrindinio 

mokomojo dalyko ar pasirinkto instrumento žinios bei gebėjimai, baigiant atitinkamą muzikinio 

ugdymo programos klasės pirmojo ir antrojo pusmečio programas; 

3.12. Mokyklinis baigiamasis egzaminas – mokinių įgytų žinių bei gebėjimų patikrinimas, 
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pagrįstas pagrindinio muzikinio ugdymo, išplėstinio muzikinio ugdymo programų turiniu ir 

vykdomas mokiniui baigiant mokytis pagal vieną iš minėtų muzikinio ugdymo programų; 

3.13. 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; 

3.14. Idiografinis (individualios pažangos) vertinimas – mokinio pažangos vertinimas, lyginant 

dabartinius jo pasiekimus su ankstesniais rezultatais. 

 

II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

4. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (mokyklos 

vadovybė, mokytojai): 

4.1. Mokyklos ugdymo plano projektas rengiamas iki einamų metų birželio 1 d.; su juo 

supažindinama Mokyklos bendruomenė (mokyklos ir mokytojų tarybos).  

5. Mokyklos taryba: 

5.1. Teikia siūlymus įvairiais ugdomosios veiklos klausimais; 

5.2. Pritaria: 

5.2.1. mokyklos ugdymo planui; 

5.2.2. naujų muzikinio ugdymo programų įvedimui; 

5.3.3. ugdymo organizavimo tvarkai. 

6. Mokytojų taryba sprendžia: 

6.1. Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę; 

6.2. Dėl programų bei teminių mokymo planų rengimo principų ir tvarkos; 

6.3. Dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų; 

6.4. Dėl mokinių žinių ir įgūdžių vertinimo kriterijų; 

6.5. Dėl pasirenkamųjų dalykų valandų skyrimo mokiniams; 

6.6. Dėl tėvų informavimo apie mokinių pažangumą ir lankomumą formų ir būdų; 

6.7. Dėl papildomų mokinių atostogų, taip pat prireikus gali pakeisti mokinių atostogų laiką; 

6.8. Dėl ugdomosios veiklos organizavimo vasaros atostogų metu. 

7. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina: 

7.1. Mokyklos ugdymo planą (iki rugsėjo 1 d.); 

7.2. Dalykų programas (iki rugsėjo 1 d.); 

7.3. Mokyklinių baigiamųjų egzaminų vertinimo komisijas (iki kovo 31 d.); 

7.4. Mokslo metų I pusmečio tvarkaraštį (iki rugsėjo 15 d.), II pusmečio tvarkaraštį (iki sausio 25 d.) 
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8. Ugdymo turinio dokumentacijos lentelė: 

Dokumentas Rengia Pritaria Tvirtina Derina Norminis dokumentas, 

reglamentuojantis 

dokumento parengimą 

Ugdymo Darbo Kauno miesto Mokyklos Mokyklos „Rekomendacijos dėl 
planas grupė savivaldybės direktorius ir meninio formalųjį 
  administracijos  mokytojų švietimą papildančio 
  Švietimo  tarybos ugdymo programų 
  skyriaus   rengimo ir 
  vedėjas   įgyvendinimo“, 
     patvirtintos Lietuvos 
     Respublikos Švietimo ir 
     mokslo ministro 2015 
     m. sausio 27 d. įsakymu 
     Nr. V-48; 
     Kauno miesto 
     savivaldybės 
     administracijos Švietimo 
     skyriaus vedėjo 2017 m. 
     vasario 3d. įsakymas Nr. 
     35-90 „Dėl didžiausio 
     leistino mokinių ir 
     pedagoginių kontaktinių 
     valandų per savaitę 
     skaičiaus Kauno miesto 
     muzikos mokyklose 
     nustatymo“. 

Naujai 

įvedamų 

dalykų 

programos 

Darbo 

grupė 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo 

skyriaus vedėjas 

Mokyklos 

direktorius 

Mokyklos ir 

mokytojų 

tarybos 

Bendrųjų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų 
finansuojamų 
neformaliojo švietimo 
programų kriterijų 
aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministro 2004 m. birželio 
18 d. įsakymu Nr. ISAK-
991 (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 
m. liepos 5 d. įsakymo 
Nr. V-1214 redakcija). 

Dalykų 

programos 

Dalyko 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Mokyklos 

taryba 

Mokyklos 

direktorius 

Mokytojų 

taryba 

Bendrųjų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų 
finansuojamų 
neformaliojo švietimo 
programų kriterijų 
aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministro 2004 m. birželio 
18 d. įsakymu Nr. ISAK-
991 (Lietuvos 
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Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 
m. liepos 5 d. įsakymo 
Nr. V-1214 redakcija); 
Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 2010 m. 
rugsėjo 1 d. įsakymas 
Nr. A-2888 „Dėl 
pritarimo Kauno miesto 
savivaldybės įsteigtų 
neformaliojo švietimo 
įstaigų neformaliojo 
vaikų šveitimo 
programų vykdymui“. 

Individualios 

mokinių 

programos 

Dalyko 

mokytojas 

Klasių vadovai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

direktorius 

Dalykų programos. 

Teminiai 

planai 

Dalyko 

mokytojas 

Klasių vadovai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

direktorius 

Dalykų programos. 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Organizuojant ugdymo procesą mokslo metų trukmę nustato savininkas. 

9.1. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.; 

9.2. Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos: sausio 1 d.,  

sausio 13 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1, 2 d., gruodžio 

25, 26 d. 

9.3. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

- pirmasis pusmetis nuo rugsėjo 1 d.  iki sausio 15 d.; 

- antrasis pusmetis nuo sausio 15 d. iki Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintos mokslo metų pabaigos. 

9.4.  Mokiniams 2022-2023 mokslo metais atostogos skiriamos: 

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. 

Vasaros atostogos nuo mokslo metų pabaigos iki rugpjūčio 31 d. 

10. Mokinių užimtumas atostogų metu: 

Mokiniams atostogų metu gali būti siūlomos įvairios veiklos formos ir kryptys – pasiruošimas ir 

dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, koncertuose, koncertinės-pažintinės kelionės po Lietuvą, 

įvairios edukacinės programos. 
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11. Mokykla dirba 6 dienas per savaitę: 

11.1. Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą, baigiamos ne vėliau kaip 20.05 valandą; 

11.2. Pamokų trukmė 45 min., kai kurių pamokų 0,5 val. (25 min.); 

11.3. Esant ekstremaliems temperatūros pokyčiams: kai oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar 

žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai; esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei 

temperatūrai – 6 – 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių; 

11.4. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją; 

11.5. Esant ekstremaliai situacijai valstybėje, suderinus su steigėju, mokykla ugdymą gali 

organizuoti nuotoliniu arba mišriu būdu. 

12. Mokinių priėmimas į mokyklą: 

12.1. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis 2012 m. birželio 28d. Kauno miesto 

savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu Nr. T-353; 

12.2. Priėmimas organizuojamas gegužės mėnesio pabaigoje ir birželio mėnesio 1-oje pusėje, 

pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą priėmimo tvarką. Priėmimo datos skelbiamos mokyklos 

internetinėje svetainėje ir mokyklos skelbimų lentoje. Esant laisvų vietų, vaikų priėmimas 

vykdomas visus metus; 

12.3. Mokiniams stojant į aukštesnę klasę, mokykla nustato mokymosi pasiekimų mokykloje 

atitikmenį atitinkamai ugdymo programai ir pasiūlo atitinkamą klasę. 

13. Individualus ir grupinis darbas: 

13.1. Pamokos gali būti individualios ir grupinės. Vadovaujantis LR 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“  Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-353, rekomenduojama 12 mokinių 

grupėje. Grupių skaičius nustatomas bendrą mokinių skaičių padalijus iš 12; 

13.2. Pagrindinio instrumento, papildomo fortepijono, antrojo muzikos instrumento, 

akompanimento, solinio dainavimo, dirigavimo pamokos yra individualios. Solfedžio, muzikos 

istorijos, choro, orkestro, ansamblinio muzikavimo, ritmikos-scenos pamokos yra grupinės. 

13.3. Ansambliai gali būti: vokaliniai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių), kameriniai (2, 3, 4, 6 mokiniai), 

styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, akordeonininkų, mušamųjų 

instrumentų. 

14. Pagrindinių dalykų programos: 

14.1. Fortepijonas; 

14.2. Styginiai instrumentai (smuikas, violončelė); 

14.3. Klasikinė gitara; 

14.4. Pučiamieji instrumentai (variniai - valtorna, tūba, trimitas, trombonas, eufoniumas, baritonas; 
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mediniai – fleita, obojus, klarnetas, saksofonas). 

14.5. Mušamieji instrumentai; 

14.6. Akordeonas; 

14.7. Etnokultūra: liaudies muzikos instrumentai (kanklės, birbynė, lamzdelis, armonika); 

14.8. Chorinis dainavimas; 

15. Mokykla vykdo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, mokinių su specialiaisiais 

poreikiais programas ir saviraiškinio muzikinio ugdymo modulį pasirinktinai prie 

įgyvendinamų programų: 

15.1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa - vienerių arba dvejų metų neformaliojo švietimo 

programa, skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. Tai muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti 

vaikų kūrybinius gebėjimus ir prigimtines menines galias. Kaip pasirenkamasis dalykas gali būti 

individualus muzikavimas; 

15.2. Pradinio muzikinio ugdymo programa – ketverių metų formalųjį švietimą papildanti 

programa, teikianti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės 

raiškos instrumento savybėmis, atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus. Pradinio muzikinio 

ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio ir pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano 

lentelėse. Pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 7-10 metų amžiaus vaikams. Pradinio 

muzikinio ugdymo programoje mokykla siūlo dviejų metų trukmės modulį: akordeono, liaudies 

instrumentų, pučiamųjų instrumentų ir klasikinės gitaros pagrindinių dalykų mokiniams, 

atsižvelgiant į jų amžių. Programa skirta 10-12 metų amžiaus vaikams; 

15.3. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – ketverių metų formalųjį švietimą papildanti 

programa, teikianti konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos atlikimo, meninės bei 

kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius. 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio 

ugdymo programą. Pagrindinio muzikinio ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio ir 

pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo 

programą išduodamas LR švietimo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 

9201). Jame nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir dalykų įvertinimai; 

15.4. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota iki ketverių mokymo metų muzikinio 

ugdymo programa, siūloma baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą, neviršinant 10% 

mokyklos mokinių skaičiaus. Išplėstinio muzikinio ugdymo programos ugdymo turinį sudaro 

muzikavimas pagrindiniu instrumentu ir pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. 

Išplėstinio muzikinio ugdymo programą taip pat gali rinktis mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio 

ugdymo programą ir pageidaujantys toliau muzikuoti mokyklos mokomuosiuose meno 

kolektyvuose. Baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodamas LR švietimo 

ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201). Jame nurodoma mokymosi 

trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir dalykų įvertinimai; 
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15.5. Mokinių su specialiaisiais poreikiais muzikinio ugdymo programa – aštuonerių mokymo 

metų neformaliojo švietimo programa, skirta mokiniams su specialiaisiais poreikiais, 

besimokantiems Kauno P. Daunio ugdymo centre. Tai muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę 

atskleisti vaikų kūrybinius gebėjimus ir prigimtines menines galias; 

15.6. Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis – ketverių mokymo metų neformaliojo švietimo 

programa, skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą ir norintiems toliau 

tobulinti muzikinius gebėjimus tik pasirinkto instrumento srityje, ugdymą papildant pasirenkamų 

grupinių užsiėmimų pamokomis. Tai muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti vaikų 

kūrybinius gebėjimus ir prigimtines menines galias.  

16. Ugdymas mokomuosiuose meno kolektyvuose: 

16.1. Muzikavimas mokomuosiuose meno kolektyvuose, kaip muzikinio branduolio ar 

pasirenkamasis dalykas, siūlomas visiems mokiniams, plėtojant ansamblio ir kolektyvinio 

muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius; 

16.2. Mokykloje veikia styginių, pučiamųjų, liaudies muzikos instrumentų ir akordeonistų 

mokomieji orkestrai bei jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių chorai. 

16.3. Jungtinėms ansamblių, chorų, orkestrų repeticijoms skiriamos 2 valandos per savaitę. 

17. Tvarkaraščio sudarymas: 

17.1. Pamokos vyksta pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui sudarytą ir direktoriaus patvirtintą 

pamokų tvarkaraštį. Pamokų tvarkaraštis tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 15 dienos I 

pusmečiui ir iki sausio 25 dienos II pusmečiui; 

17.2. Grupinių pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas I pusmečio pabaigoje, individualių 

pamokų tvarkaraštis gali keistis pusmečio eigoje, mokytojo ir mokinio (bei jo tėvų) abipusiu 

susitarimu, apie tai informuojant direktoriaus pavaduotoją ugdymui  

18. Ugdomosios veiklos žymėjimas dienynuose: 

18.1. Mokinių pasiekimai ir lankomumas žymimi elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. E. 

dienynas tvarkomas vadovaujantis mokyklos elektroninio dienyno nuostatuose nustatyta tvarka. 

19. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

19.1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mokiniai pažymiais nevertinami, jų vertinimas 

grindžiamas idiografiniu principu; 

19.2. Mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio, išplėstinio ugdymo programas, 

vertinami 10 balų sistema; 

19.3. Atsiskaitymo būdai – kontrolinis koncertas, kontrolinės pamokos; 

19.4. Mokomųjų kolektyvų atsiskaitymai vyksta koncertinių pasirodymų metu; 

19.5. Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo programą mokiniai laiko mokyklinius baigiamuosius 

pagrindinio muzikos instrumento ir solfedžio egzaminus. Mokinių pasiekimus vertina direktoriaus 

įsakymu sudaryta baigiamųjų egzaminų vertinimo komisija; 

19.6. Mokinių vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 
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mokinio poreikiais, individualia mokinio pažanga; 

19.7. Įvykdę programoje numatytus reikalavimus ir įvertinti teigiamus pažymiais, mokiniai 

keliami į aukštesnę klasę. 

20. Tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus tvarka: 

20.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimai fiksuojami mokyklos elektroniniame dienyne; 

20.2. Tėvų (globėjų) informavimas vykdomas mokyklos elektroniniame dienyne, tėvų 

susirinkimų, koncertų, kitų renginių metu, telefonu, elektroniniu paštu. 

21. Mokesčio už mokslą tvarka: 

21.1. Muzikos mokykloje teikiamos ugdymo paslaugos yra mokamos; 

21.2. Mokesčio dydį ir tvarką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 

24 d. sprendimas Nr. T-195. 

21.3. Informacija apie mokėjimo tvarką, atleidimą nuo mokesčio skelbiama mokyklos internetinėje 

svetainėje bei mokykloje, pateikiama mokinių mokymosi sutartyje. 
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IV. UGDYMO PLANO VALANDOS 

 

ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS  

UGDYMO PLANAS 
 

 

 

Dalykai 

 

1 metai (5-6 m.) 

 

2 metai (5-6m.) 

Ritmika, dainavimas 2 val. per savaitę 2 val. per savaitę 

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai 

(individualus muzikavimas) 

0-1 val. per savaitę 0-1 val. per savaitę 

Viso savaitinių valandų 2-3 2-3 

 

 
Ritmikos, dainavimo grupinėms pamokoms skiriama 2 savaitinės akompaniatoriaus valandos. 

Individualiam muzikavimui – 0,5 savaitinės akompaniatoriaus valandos. 

Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai vadovaujantis Kauno 

miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 
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FORTEPIJONO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

3-oji 
klasė 

4-oji 
klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Fortepijonas 2 2 2 2 1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka 

Choras (grupėse) - 1 1 1 - 

Choras (jungtinė repeticija) - 2  

Viso savaitinių valandų 4 7 7 7  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai 

(antrasis muzikos instrumentas, solinis 

dainavimas) 

- - 0-2 0-2 - 

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

 

Dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Fortepijonas 2 2 2 2 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis 
egzaminas 

Solfedžio 2 2 2 2 8 kl. mokyklinis baigiamasis 
egzaminas 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. kontrolinė pamoka 

Ansamblinis muzikavimas - 0,5 - - 5-6 kl. kontroliniai koncertai 

 Akompanimentas - - 0,5 0,5 7-8 kl. kontroliniai koncertai 

Viso savaitinių valandų 5,5 5,5 5,5 5,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo  

dalykai (antrasis muzikos instrumentas, 

solinis dainavimas) 

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

 

Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis prie fortepijono pagrindinio muzikinio ugdymo programos 
(programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą). 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 1 1 1 Koncertas tėvams 

Viso savaitinių valandų 1 1 1 1  
Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: choras, orkestras, muzikos 
istorija, solfedžio ir kiti grupiniai 
užsiėmimai 

0-5 0-5 0-5 0-5  

 

Esant mokyklos finansinėms galimybėms tėvų prašymu galimi šie laisvai pasirenkami muzikinio 

ugdymo dalykai: solinis dainavimas, muzikavimas gitara, akordeonu, styginiais, pučiamaisiais ir liaudies 

muzikos instrumentais. Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

pagal kuruojamą sritį. Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 
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Akompaniatoriaus valandos per savaitę  

(pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas): 

 
 

 

Laisvai pasirenkamiems individualiems 

muzikinio ugdymo dalykams:    

 3 - 8 kl. - 0,5 val. 

 
 

  
1 val. 1 grupei 

2 val. bendrai repeticijai Choras  

 

 

 

 

Akompanimentas:  7, 8 kl. - 0,5 val. (lapkričio, 

gruodžio ir balandžio, gegužės 

mėn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akompaniatoriaus val. per savaitę 
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STYGINIŲ INSTRUMENTŲ PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

3-oji 

klasė 

4-oji 

klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

2 2 2 2 1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

fortepijonas 

- - 0,5 0,5 3-4 kl. kontrolinė pamoka 

Viso savaitinių valandų 4 4 4,5 4,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 

dalykai (antrasis muzikos 

instrumentas, solinis dainavimas) 

- - 0-4 0-4  

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

5-oji 

klasė 

6-oji 

klasė 

7-oji 

klasė 

8-oji 

klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 
instrumentas 

2 2 2 2 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis egzaminas 

Solfedžio 2 2 2 2 8 kl. mokyklinis baigiamasis egzaminas 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

fortepijonas 

0,5 1 1 1 5-8 kl. kontrolinė pamoka 

Styginių muzikos 

instrumentų orkestras 

(muzikavimas grupėse) 

- - 2 2 Koncertas 

Styginių muzikos 

instrumentų orkestras 

(jungtinė repeticija) 

- - 2 Koncertas 

Viso savaitinių valandų 5,5 6 10 10  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblinis 

muzikavimas, orkestras, antrasis 

muzikos instrumentas, solinis 

dainavimas) 

0-4 0-4 0-4 0-4  

 

Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis prie styginių instrumentų pagrindinio muzikinio  

ugdymo programos (programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą) 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 1 1 1 Koncertas tėvams 

Viso savaitinių valandų 1 1 1 1  
Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: choras, orkestras, muzikos 
istorija, solfedžio ir kiti grupiniai 
užsiėmimai, muzikavimas 
instrumentu (individuali pamoka). 

0-5 0-5 0-5 0-5  

 

Visuotinis rekomenduotinas pasirenkamas dalykas – styginių orkestras. Esant mokyklos finansinėms 
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galimybėms tėvų prašymu galimi šie laisvai pasirenkami individualūs muzikinio ugdymo dalykai: solinis 

dainavimas, muzikavimas gitara, akordeonu, styginiais, pučiamaisiais ir liaudies muzikos instrumentais. 

Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamą sritį. 

Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę  

(pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas): 

 
 
 

 

 
Styginių instrumentų orkestro bendroms repeticijoms skiriamos 2 savaitinės akompaniatoriaus 

valandos.  

 

 

 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę  

(saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis): 
 

 

Pagrindinis instrumentas: styginiai  

muzikos instrumentai. 

 

 1-3 kl. 0,5 val. 

4-8  kl.  1 val. 

 
 

 

 

 

  

 

Pagrindinis instrumentas: 

 

 

Akompaniatoriaus val. 

per savaitę 
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CHORINIO DAINAVIMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

3-oji 
klasė 

4-oji 
klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Choras 

(dainavimas 

grupėse) 

2 2 2 2  

1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Bendra choro 

repeticija 

2 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 
fortepijonas 

1 1 1 1 1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Viso savaitinių valandų 7 7 7 7  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (solinis 

dainavimas, antrasis muzikos 

instrumentas) 

- - 0-2 0-2  

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Choras 

(dainavimas 

grupėse) 

3 3 3 3 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Bendra choro 

repeticija 

2 

Solfedžio 2 2 2 2 8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

fortepijonas 

1 1 1 1 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

 Dirigavimas 0 1 1 1  

Viso savaitinių valandų 9 10 10 10  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblinis 

dainavimas, solinis dainavimas, 

antrasis muzikos instrumentas)  

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

 

Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis prie chorinio dainavimo pagrindinio muzikinio ugdymo 

programos (programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą. Chorinio dainavimo 

dalyko mokiniai renkasi groti muzikos instrumentu ir gali dalyvauti choro repeticijose (grupėse ir jungtiniame chore) 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 1 1 1 Koncertas tėvams 

Viso savaitinių valandų 1 1 1 1  
Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: choras, orkestras, muzikos 
istorija, solfedžio ir kiti grupiniai 
užsiėmimai, muzikavimas 
instrumentu (individuali pamoka). 

0-5 0-5 0-5 0-5  

 

Esant mokyklos finansinėms galimybėms tėvų prašymu galimi šie laisvai pasirenkami individualūs 

muzikinio ugdymo dalykai: solinis dainavimas, muzikavimas gitara, akordeonu, styginiais, pučiamaisiais ir 
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liaudies muzikos instrumentais. Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui pagal kuruojamą sritį. Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas 

papildomai vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 

 

 

 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę: 
 

 

 

Solinis dainavimas 

Dirigavimas 

 

5-8 kl. 0,5 val. 

5-7 kl. 0,5 val., 8 kl.-1 val. 
 

 

 
 

Ansamblis  0,5 val. 

 

 

 

 

Choras grupėse  1-4 kl. 1 val. 

5-8 kl. 1-1,5 val. 

Bendroms choro repeticijoms 

2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akompaniatoriaus val. 

per savaitę 

Akompaniatoriaus val. 

per savaitę 
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AKORDEONO, PUČIAMŲJŲ IR ETNOKULTŪROS: LIAUDIES INSTRUMENTŲ 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

 
Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

3-oji 
klasė 

4-oji 
klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

2 2 2 2 1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

fortepijonas 

- - 0,5 0,5 3-4 kl. kontrolinė pamoka 

Viso savaitinių valandų 4 4 4,5 4,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai (antrasis muzikos 
instrumentas, solinis dainavimas, 
orkestras, ansamblinis muzikavimas 
ir kt.) 

- - 0-4 0-4  

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

2 2 2 2 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Solfedžio 2 2 2 2 8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

fortepijonas 

0,5 1 1 1 5-8 kl. kontrolinė pamoka 

Orkestras 

(muzikavimas 

grupėse) 

- - 2 2 Koncertas  

Orkestras (jungtinė 

repeticija) 

  2 Koncertas 

Viso savaitinių valandų 5,5 6 10 10  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblinis 

muzikavimas, orkestras, antrasis 

muzikos instrumentas ir kt.) 

0-4 0-4 0-4 0-4  

 

Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis prie akordeono, pučiamųjų ir etnokultūros: liaudies 

muzikos instrumentų pagrindinio muzikinio ugdymo programos (programa skirta mokiniams, baigusiems 

pradinio muzikinio ugdymo programą. 

 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 1 1 1 Koncertas tėvams 

Viso savaitinių valandų 1 1 1 1  
Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: choras, orkestras, muzikos 
istorija, solfedžio ir kiti grupiniai 
užsiėmimai, muzikavimas instrumentu 
(individuali pamoka). 

0-5 0-5 0-5 0-5  
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Visuotinis rekomenduotinas pasirenkamas dalykas – pučiamųjų, akordeono, liaudies muzikos 

instrumentų orkestras. Esant mokyklos finansinėms galimybėms tėvų prašymu galimi šie laisvai pasirenkami 

individualūs muzikinio ugdymo dalykai:  solinis dainavimas, muzikavimas gitara, akordeonu, styginiais, 

pučiamaisiais ir liaudies muzikos instrumentais (armonika, bandonija). 

Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamą sritį. 

Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 

 

 

 

 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę: 

 

 

Pagrindinis instrumentas: 

Pučiamieji instrumentai 

Birbynės 

Akompaniatoriaus val. per savaitę 

 1-3 kl. 0,5 val. 

4-8  kl.  1 val. 

 
 

 

 

Pagrindinis instrumentas: 

Liaudies instrumentai (kanklės) 

Akompaniatoriaus val. per savaitę 

 1-6 kl. 0,5 val. 

7-8  kl.  1 val. 
 

 

 

 

Pučiamųjų, akordeono, liaudies muzikos instrumentų orkestrų bendroms repeticijoms  gali būti 

skiriamos 2 savaitinės akompaniatoriaus valandos.  

 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę 

(saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis): 
 

Pagrindinis instrumentas: 

Pučiamieji muzikos instrumentai ir liaudies 

muzikos instrumentai.  

 

 1-4 m.m.  0,5 val. 

 

 
 

 

 

Akompaniatoriaus val. 

per savaitę 
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KLASIKINĖS GITAROS PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

 
Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

3-oji 
klasė 

4-oji 
klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 2 2 2 1-4 kl. kontroliniai koncertai 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

instrumentas 

(fortepijonas) 

- - 0,5 0,5 3-4 kl. kontrolinė pamoka 

Viso savaitinių valandų 3 4 4,5 4,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
Dalykai: antrasis muzikos 
instrumentas, solinis dainavimas. 

- - 0-2 0-2  

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

2 2 2 2 5-7 kl. kontroliniai koncertai 

8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Solfedžio 2 2 2 2 8 kl. mokyklinis baigiamasis egz. 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. kontrolinė pamoka 

Papildomas 

Instrumentas 
(fortepijonas) 

0,5 1 1 1 5-8 kl. kontrolinė pamoka 

Viso savaitinių valandų 6 6 6 6  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai: ansamblinis 

muzikavimas, antrasis muzikos 

instrumentas, solinis dainavimas. 

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

 

Saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis prie klasikinės gitaros pagrindinio muzikinio  

ugdymo programos (programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą 

 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 1 1 1 Koncertas tėvams 

Viso savaitinių valandų 1 1 1 1  
Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: choras, orkestras, muzikos 
istorija, solfedžio ir kiti grupiniai 
užsiėmimai, muzikavimas instrumentu 
(individuali pamoka). 

0-5 0-5 0-5 0-5  

 

Esant mokyklos finansinėms galimybėms tėvų prašymu galimi šie laisvai pasirenkami individualūs 

muzikinio ugdymo dalykai:  solinis dainavimas, muzikavimas akordeonu, styginiais, pučiamaisiais ir liaudies 

muzikos instrumentais. Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

pagal kuruojamą sritį. Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 
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AKORDEONO, KLASIKINĖS GITAROS, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ IR 

ETNOKULTŪROS: LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTŲ DALYKŲ PRADINIO 

MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS 2 METŲ MODULIS 

 
Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 kl. kontroliniai koncertai 

Solfedžio 2 2 2 kl. kontrolinė pamoka 

Viso savaitinių valandų 4 4  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai (antrasis muzikos 
instrumentas, solinis dainavimas, 
orkestras, ansamblinis muzikavimas 
ir kt.) 

0 0-4  

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę: 

 

Pagrindinis instrumentas: 

Pučiamieji instrumentai 

Birbynės 

Akompaniatoriaus val. per savaitę 

 1-2 kl. 0,5 val. 

 
 

 

 

Pagrindinis instrumentas: 

Liaudies instrumentai (kanklės) 

Akompaniatoriaus val. per savaitę 

 1-2 kl. 0,5 val. 
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IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 

 

 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
9-oji 
klasė 

10-oji 
klasė 

11-oji 
klasė 

12-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Muzikavimas 1-3 1-3 1-3 1-3 9-12 kl. kontroliniai 

koncertai; 

 

Viso savaitinių valandų 1-2 1-2 1-2 1-2  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai 

(choras, ansamblis, orkestras, individualios 
mokymosi formos dalykas ir kt.) 

0-3 0-3 0-3 0-3  

 

Mokintis išplėstinio muzikinio ugdymo programoje (IMU) priimami mokiniai, kurie labai gerai arba 

puikiai išlaikė mokyklos baigiamuosius egzaminus, tai yra iš pagrindinio dalyko (muzikavimo instrumentu 

arba chorinio dainavimo) gavo 9 arba 10 balų įvertinimą. Išplėstinio muzikinio ugdymo programoje mokinys 

gali pasirinkti ne daugiau kaip 3 individualias pamokas per savaitę. Be šių pamokų galima rinktis grupinius 

užsiėmimus – muzikavimą styginių, pučiamųjų, akordeono, liaudies muzikos instrumentų orkestruose. 

Pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus skiria direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamą sritį. 

Pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas apmokestinamas papildomai vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. 

 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę: 

 

 

 

Ansamblis  9-12 kl. 0,5-1 val. 
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MOKINIŲ SU SPEC. POREIKIAIS MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS (Kauno P. Daunio ugdymo centras) 

 
Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

 
Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 
klasė 

2-oji 
klasė 

3-oji 
klasė 

4-oji 
klasė 

 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

1 2 2 2 1-4 kl. koncertas 

Solfedžio 1 1 1 1 4 kl. įskaita 

Papildomas 

fortepijonas 

- - 0,5 0,5 3-4 kl. koncertas 

Viso savaitinių valandų 2 3 3,5 3,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: klarnetas arba etnokultūra. 

  0-1 0-1  

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 
 

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 
5-oji 
klasė 

6-oji 
klasė 

7-oji 
klasė 

8-oji 
klasė 

Muzikinio 

branduolio 

dalykai 

Pagrindinis 

instrumentas 

2 2 2 2 5-7 kl. koncertas 

8 kl. diferencijuota įskaita 

Solfedžio 1 1 1 1 8 kl. įskaita 

Muzikos istorija 1 1 1 1 8 kl. įskaita 

Papildomas 

fortepijonas 

0,5 0,5 0,5 0,5 5-8 kl. įskaita 

Viso savaitinių valandų 4,5 4,5 4,5 4,5  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 
dalykai: klarnetas arba etnokultūra. 

0-1 0-1 0-1 0-1  

 
Programa skirta mokiniams su spec. poreikiais. Vykdymo vieta – Kauno P. Daunio ugdymo centras. 

Pagrindiniai instrumentai: fortepijonas, klarnetas ir etnokultūra. 

 

Akompaniatoriaus valandos per savaitę: 
 

Pagrindinis instrumentas: 

Pučiamieji instrumentai - klarnetas 

 

 1-3 kl. 0,5 val. 

4-8  kl.  1 val. 

 
 

 

 

 

 

Akompaniatoriaus val. 

per savaitę 



 

V. UGDYMO PLANO FINANSINIS PAGRINDIMAS 

 

Maksimalus 

mokinių 

skaičius 

Maksimalus 

grupių skaičius 

Mokinių 

grupėje 

vidurkis 

Viso ugdymo 

plano val. per 

metus 

Viso 

pedagoginių 

etatų skaičius 

Viso etatų 

skaičius 

 

Viso DU 

poreikis 2023 

metams 

Vieno mokinio 

kaina per 

mėnesį 

1290 100 12,9 165121 129,09 142,49 2645808 160,9 

 

 

                              

 

 

 

Direktorius  Mindaugas Labanauskas 

 

 

PRITARTA: 

 

Mokyklos tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolu Nr. MR-4.   

 

SUDERINTA: 

 


