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TELŠIŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO PLANAI 

2022-2023 mokslo metams 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V.48 „Dėl rekomendacijų meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“; Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ĮSAK-105 „Dėl gabių ir 

talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 2011 

m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214 „Dėl bendrųjų iš valstybės ar savivaldybės biudţetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“, ir 2020 m. geguţės 28 

d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-161 patvirtintais Telšių meno mokyklos 

nuostatais.  

 Mokyklos Ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo  

programų įgyvendinimą 2022-2023 mokslo metais.    

2. Mokyklos veiklą reglamentuoja 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymas Nr. XI-1281, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ĮSAK-2695 ir kiti teisės aktai. 

3. Mokyklos 2022-2023 metų ugdymo planas parengtas vadovaujantis  Telšių meno mokyklos 

nuostatais, atsiţvelgiant į  Mokyklos bendruomenės poreikius. Mokyklos Ugdymo planą, suderinęs 

su steigėju ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos direktorius, laikydamasis Higienos normų 

reikalavimų, vadovaudamasis Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, susijusiais su 

Mokyklos veikla. Ugdymo planas sudaro sąlygas plėtoti mokyklos bendruomenės kūrybinę veiklą, 

demokratinius santykius, tenkinti moksleivių ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimą, 

saviraiškos poreikius, suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose. 

4. Mokyklos Ugdymo plano uţdaviniai: 

4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, mokantis pagal ugdymo 

programas; 

4.2. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti; 

4.3. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus 

(individualizuojant, diferencijuojant ir kt.). 

5.  Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

 Formalųjį švietimą papildančio vaikų meninio ugdymo programa – tai formalizuota 

pasirenkamojo vaikų meninio švietimo programa, kurios tikslas - suteikti pasirinktos meno srities 

ţinių ir raiškos pagrindus bei dalykines kompetencijas. 

 Meninio ugdymo programų planai – metinis ugdymo turinio įgyvendinimo planas. 

Ugdymo programoms įgyvendinti pateiktas valandų skaičius lentelėse konkrečiai fiksuoja 

branduolio minimalų privalomą valandų skaičių. Kitos valandos skiriamos atsiţvelgiant į mokyklos 

finansines galimybes, mokinių poreikius ir pasirinkimą.  

 Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
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 Privalomas dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal  dalyko ugdymo 

programą. 

 Pasirenkamas dalykas – mokyklos siūlomas r mokinio laisvai pasirenkamas dalykas. 

 Nuotolinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami 

skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, 

bendrauja su mokytoju ugdymo tikslams pasiekti. Galima tiek pavienio, tiek grupinio mokymo 

forma. 

 Mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami 

skirtingi mokymo būdai (pvz. taikant grupinę formą, dalis mokymo vyksta nuosekliai nuotoliniu, 

vėliau – kasdieniu būdu). 

 Ankstyvasis meninis ugdymas – bendras meninis ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas, 

supaţindinant su muzikos pradmenimis. 

 Pradinis muzikinis-meninis ugdymas – pradinis meninis jaunesniojo mokyklinio amţiaus 

vaikų ugdymas, supaţindinant su muzikos, dainavimo, dailės pradmenimis bei tolimesnis įgūdţių 

lavinimas. 

 Pagrindinis muzikinis-meninis ugdymas – pagrindinis meninis vyresnio mokyklinio 

amţiaus vaikų ugdymas, formuojantis muzikos, dainavimo, dailės meninius įgūdţius. 

 Meninis raiškos ugdymas (muzikos mėgėjų programa) – įvairaus amţiaus mokinių laisvai 

pasirenkamų ugdymo dalykų programa,  formuojanti muzikos, dainavimo ir dailės bendruosius 

meninius įgūdţius.  

 Tęstinis ugdymas (išplėstinė ugdymo programa) – mokinių, baigusių meno mokyklos 

ugdymo dalyką, ugdymo tęstinumas. 

 Suaugusiųjų ugdymas – suaugusiųjų mokinių ugdymas, supaţindinant su muzikos, 

dainavimo, dailės pradmenimis arba jau turimų įgūdţių tolimesnis lavinimas. 

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

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

pamokų skaičiaus mokiniui. 

 

II SKYRIUS 

MENO MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Telšių meno mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi birţelio 16 d. 

8. Vienų mokslo metų ugdymo trukmė – 36 savaitės. Mokykloje mokomasi 5 dienas per 

savaitę. 

9. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:   

Pirmasis pusmetis prasideda 2022-09-01, baigiasi 2022-12-31 d.; 

Antrasis pusmetis prasideda 2023-01-02, baigiasi 2023-06-16 d.  

Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų mokinių atostogų.  

 

9.1. Atostogų laikotarpiai: 

Atostogų laikotarpiai Nuo Iki 

Rudens atostogos 2022-10-31 2022-11-04 

Ţiemos atostogos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 

Papildomos atostogos 2023-02-13 2023-02-17 

Pavasario atostogos (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 
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10. Mokinių atostogų metu mokyklos mokytojai, suderinus laiką su mokinių tėvais, su 

savo meniniais kolektyviais dalyvauja festivaliuose, konkursuose, čempionatuose, Dainų šventėse, 

pleneruose bei projektinėje veikloje. 

11. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio, į mokyklą gali neiti bendrojo lavinimo 

mokyklose besimokantys 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 

6-12 klasių mokiniai.  

 Jei oro temperatūra pakyla iki 30 laipsnių karščio, o mokykla negali palaikyti vėsesnės 

temperatūros, į pamokas leidţiama neiti visiems moksleiviams.  

 Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

12. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ir sveikatai, 

nustačius ypatingą epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio uţkrečiamųjų ligų išplitimo 

viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, mokykla prima sprendimu dėl 

ugdymo proceso koregavimo, taikomas nuotolinis ar mišrus mokymas bei ugdymas. 

13. Individualios ir grupinės pamokos trukmė 45 min., ankstyvojo ugdymo iki 45 min. 

Pamokos trukmė ekstremalioje situacijoje – pagal ŠMSM teikiamas rekomendacijas. 

14. Atskirų muzikos, chorinio dainavimo mokoma pagal metodinėse grupėse aprobuotas ir  

Mokyklos direktorius įsakymas patvirtintas programas. 

15. Mokinių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai, baigus programą ar jos dalį, vykdomi, 

vykdomi pagal mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. 

16. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto pavyzdţio paţymėjimai išduodami 

baigus pagrindinio muzikinio bei dailės ugdymo programas. Mokiniui, nebaigusiam visos 

programos, išduodama paţyma, kurioje pateikiama informacija apie jo mokymosi pasiekimus per 

tam tikrą laikotarpį. 

17. Telšių meno mokykloje mokslas yra dalinai mokamas. Mokesčio uţ mokslą dydį 

nustato Telšių rajono savivaldybės taryba:  

17.1. Telšių meno mokyklos muzikos programose – 16 €; 

17.2. Telšių meno mokyklos skyriuose – 12 €; 

17.3. Telšių meno mokyklos dailės programose – 12 €; 

17.4. Telšių meno mokyklos skyriuose (Varniuose, Tryškiuose, Nevarėnuose, Luokėje)  –  

17.5. 12 €; 

17.6. besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo muzikos programą – 20 €; 

17.7. besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo dailės programą – 15 €; 

17.8. 50 %  nuolaida mokesčiui uţ mokslą našlaičiams, netekusiems vieno iš tėvų; 

17.9. 100 % nuolaida mokesčiui uţ mokslą našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų; 

17.10. 50 % nuolaida mokesčiui uţ mokslą, kai mokyklą lanko du ir daugiau vienos šeimos  

17.11. vaikų (būtina pristatyti paţymą apie šeimos sudėtį); 

17.12. 50 % nuolaida mokesčiui uţ mokslą socialiai remtinų šeimų vaikams (būtina 

pristatyti paţymą iš socialinės paramos ir rūpybos skyriaus apie paskirtą pašalpą); 

17.13. atleisti nuo mokesčio uţ mokslą mokinių vasaros atostogų metu; 

17.14. 50 % nuolaida mokesčiui uţ mokslą taikoma, papildomai pasirinkus antrąją 

programą, kai uţ pirmąją mokamas visas mokestis. 

 

III   SKYRIUS 

MENO MOKYKLOS UGDYMO TURINYS 

 

18. Meno mokyklos muzikos skyriuje mokomi šie moksleivių meninę raišką 

uţtikrinančio muzikinio ugdymo branduolio dalykai: 
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18.1. Pradinio muzikavimo programoje dalykas padeda susipaţinti su instrumento 

(dainavimo) technika, meninės išraiškos priemonėmis, moksleiviui renkantis vieną iš šių muzikos 

instrumentų: fortepijoną (pianiną), smuiką, gitarą (Luokės skyriuje) akordeoną, dainavimą ir 

pučiamuosius, mušamuosius muzikos instrumentus. 

18.2. Pagrindinio muzikavimo programoje dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento 

technologijos paţinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Moksleiviai tęsia pasirinkto instrumento 

studijas arba gali rintis ir naujus muzikos instrumentus, kaip antai altą, kontrabosą, bosinę gitarą, 

vargonus, althorną, tenorą, baritoną, tromboną, saksofoną, tūbą, birbynę, skrabalus.  

18.3. Antrasis muzikos instrumentas. Dalyko tikslas – plėtoti muzikos suvokimą, 

muzikinį komunikabilumą, muzikavimo įgūdţius. Moksleiviai gali rinktis šiuos antruosius 

instrumentus: fortepijoną, akordeoną, smuiką, saksofoną ir kt. Bendru antruoju muzikos instrumentu 

rekomenduojamas fortepijonas (pianinas). Pagal regiono meninio ugdymo tradicijas ir 

bendruomenės poreikius moksleiviai gali laisvai pasirinkti ir šiuos instrumentus: armoniką, 

tradicines kankles, lumzdelį, skudučius ir kt.  

18.4. Pradinio muzikavimo programoje muzikos rašto ir kultūros paţinimo tikslas – 

lavinti muzikinę klausą integruojant solfedţio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos 

elementus.  

18.5. Pagrindinio muzikavimo programoje muzikos teorijos ir kultūros paţinimą tęsia 

solfedţio ir muzikos istorijos dalykai.  

19. Meno mokyklos dailės skyriuje mokomi šie moksleivių meninę raišką uţtikrinančio 

dailės ugdymo branduolio dalykai: 

20. Pradinio dailės ugdymo programos tikslas – padėti mokiniams įgyti, ugdyti dailės 

srities meninius gebėjimus, individualumą, estetinę nuovoką. Programos uţdaviniai: atskleisti ir 

plėtoti mokinių kūrybinius gebėjimus, padėti išmokti naudotis pagrindinėmis dailės raiškos 

meninėmis bei techninėmis priemonėmis. 

20.1. Pradinio dailės ugdymo programą sudaro dailės paţinimo ir raiškos dalykas. 

20.2. Pagrindinio dailės ugdymo programos tikslas nuosekliai plėtoti dailės srities ţinias, 

gebėjimus, įgūdţius, tenkinti dailės paţinimo ir individualios kūrybos poreikius. Programos 

uţdaviniai: atskleisti mokinių meninės raiškos gebėjimus, formuoti įgūdţius, supaţindinti su 

Lietuvos ir pasaulio kultūriniu paveldu, bei šiuolaikiniais meniniais reiškiniais.  

20.3. Pagrindinio dailės ugdymo programą sudaro branduolio ir pasirenkamieji dalykai. 

Branduolio dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. Pasirenkamuosius dalykus 

siūlo mokykla pagal galimybes.  

 

IV  SKYRIUS 

MENO MOKYKLOS PROGRAMŲ PASIŪLA 

 

21. Meno mokyklos muzikos skyriaus moksleiviams siūloma pasirinkti šias programas: 

21.1. 2 metų trukmės ankstyvojo muzikinio ugdymo programa; (toliau – AMU); 

21.2. 2 metų trukmės pradinio muzikavimo programą pučiamiesiems ir akordeonistams 

(toliau -  PRMU); 

21.3. 3  metų trukmės pradinio muzikavimo programą fortepijonui, smuikui, dainavimui 

(toliau -  PRMU); 

21.4. 4 metų trukmės pagrindinio muzikavimo programą (toliau – PGMU); 

21.5. 2 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo programą (toliau – IMU); 

21.6. 4 metų trukmės muzikos mėgėjų ugdymo (saviraiškos) programą (toliau – MMU); 

21.7. 4 metų trukmės suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą (toliau – SU). 

22. Meno mokyklos dailės skyriaus moksleiviams siūloma pasirinkti šias programas: 
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22.1. 2 metų  ankstyvojo dailės ugdymo programą; (toliau – ADU)  

22.2. 3 metų trukmės pradinį dailės ugdymą (toliau – PRDU ) 

22.3. 4 metų trukmės pagrindinį dailės ugdymą (toliau – PGDU) 

22.4. 2 metų trukmės tikslinį ugdymą (toliau – TDU)  

22.5. Suaugusiųjų saviraiškos grupę (toliau – SDU). 

 

V  SKYRIUS 

MOKSLEIVIŲ AMŢIUS, MUZIKINIO UGDYMO TRUKMĖ IR APIMTIS 

 

23. Muzikos skyrius: 

23.1. AMU programa yra 2 metų ir priimami vaikai 5 - 6 metų. Programa skiriama 

ikimokyklinio amţiaus vaikams. Ji suteikia galimybę kuo anksčiau atskleisti ir vystyti vaiko 

prigimtinius muzikinius gebėjimus, lavinti muzikinę klausą ir ritmo pojūtį, supaţindinti vaikus su 

muzikos raiškos priemonėmis ir muzikos instrumentais, skatinti vaikų kūrybiškumą bei fantaziją. 

23.2. PRMU yra 2 metų (pučiamųjų ir akordeono) ir 3 metų (fortepijono, smuiko, galias ir 

gebėjimus. Šioje programoje yra privalomi (branduolio dalykai) muzikos instrumento paţinimo, 

muzikos rašto ir kultūros paţinimo ir choro dalykai. 

23.3. Muzikos rašto ir kultūros paţinimo dalyko tikslas – lavinti muzikinę klausą, 

integruojant solfedţio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus. 

23.4. Muzikos instrumento paţinimo dalykas apima pradinį instrumento, muzikavimo 

technikos, meninės išraiškos priemonių paţinimą. 

23.5. Antrojo muzikos instrumento (fortepijono) dalyko tikslas – plėtoti muzikos 

suvokimą, muzikinį komunikabilumą, suteikti įvairiapusiškas kompetencijas.  

23.6. Mokomojo kolektyvo (choro) tikslas – ugdyti ansamblinio muzikavimo, sceninės 

kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdţius. 

23.7. PGMU moksleiviai pradeda baigę PRMU programą, teikiant galimybę pagilinti 

ţinias, įgyti aukštesnio lygio kompetencijas. Šioje programoje yra privalomi (branduolio dalykai) 

pagrindinio muzikos instrumento, solfedţio, muzikos istorijos ir mokomojo kolektyvo (choro, 

orkestro) dalykai. 

23.8. Pagrindinio muzikos instrumento dalyko tikslas – plėtoti muzikavimo, muzikos 

instrumento technologijos paţinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes; mokiniai tęsia pasirinkto 

muzikos instrumento studijas; rekomenduojama šio dalyko individualias mokymo programas derinti 

su mokomųjų kolektyvų programomis. 

23.9. Solfedţio ir muzikos istorijos dalykų tikslas – pagilinti muzikos teorijos ţinias, 

lavinti mokinių klausą, plėsti akiratį, supaţindinti mokinius su įvairių epochų muzika. 

23.10. Antrojo muzikos instrumento (fortepijono) dalyko tikslas – toliau plėtoti muzikos 

suvokimą, muzikinį komunikabilumą, suteikti įvairiapusiškas kompetencijas. 

23.11. Mokomojo kolektyvo (choro, orkestro) tikslas – ugdyti ansamblinį  ir kolektyvinį 

muzikavimą, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdţius, reprezentuoti 

mokyklą rajone, šalyje ir uţsienyje, aktyvinti mokyklos bei rajono kultūrinį gyvenimą, mokinių 

meninę veiklą. Mokamajame kolektyve rekomenduojamas bendras mokinių ir pedagogų 

muzikavimas. Šio dalyko pamokos skiriamos atsiţvelgiant į mokyklos finansines galimybes, 

mokinių ir mokyklos poreikius, mokinių gebėjimus.  

23.12. IMU programą renkasi  moksleiviai baigę PGMU programą, turintys muzikinių 

gabumų, pasiekimų ir pageidaujantys plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti 

aukštesnio lygio kompetencijos, pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo 

įstaigose. Šioje programoje yra privalomi pagrindinio instrumento ir mokomojo kolektyvo (choro, 
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orkestro) dalykai; neprivalomi yra teorijos (solfedţio, muzikos istorijos) ir pasirenkamojo 

instrumento dalykai. 

23.13. MMU programa yra 4 metų ir skirta baigusiems PRMU programą, vyresnio 

mokyklinio amţiaus, specialių poreikių vaikams bei anksčiau muzikos nesimokiusiems vyresniems 

moksleiviams, teikiant galimybę tobulinti ar įgyti pasirinktos meninės saviraiškos pradmenis. Šioje 

programoje yra privalomas pasirinkto pagrindinio muzikos instrumento dalykas; neprivalomi yra 

pasirenkamojo antrojo muzikos instrumento ir mokomojo kolektyvo dalykai (pamokos skiriamos 

atsiţvelgiant į ugdytinio gebėjimus, poreikius, interesus bei mokyklos finansines galimybes). 

23.14. SU programa skiriama asmenims, vyresniems nei 18 metų, teikiant galimybę 

tobulinti ar įgyti pasirinktos meninės saviraiškos pradmenis. 

23.15. Bazinėmis laikomos PRMU ir PGMU programos. Atsiţvelgiant į gebėjimus, fizines 

savybes, brandą, pasiekimus, poreikius, tėvų pageidavimu arba vadovaujantis Mokytojų tarybos 

nutarimu, pasibaigus pusmečiui ar mokslo metams, mokinys gali būti nukreiptas ugdytis pagal 

labiau jo asmeninėms savybėms bei interesams pritaikytą programą. 

24.   Dailės skyrius: 

24.1. ADU programa yra 2 metų ir priimami vaikai 5-6 metų. Programa skiriama 

ikimokyklinio amţiaus vaikams. Ji suteikia galimybę kuo anksčiau atskleisti ir vystyti vaiko 

prigimtinius meninius gebėjimus, juos lavinti , supaţindinti vaikus su raiškos priemonėmis, skatinti 

vaikų kūrybiškumą bei fantaziją. 

24.2. PRDU - 3 metų trukmės programa, teikianti galimybę atskleisti kūrybinius 

sugebėjimus. Programą sudaro dailės paţinimo ir raiškos dalykas. Priimami 8-10 metų moksleiviai. 

Įgyvendinant Programą, mokomasi grupėje. Rekomenduojamas mokinių skaičius grupėje – 5-15 

mokinių. 

24.3. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: 

dailės dalykams pritaikytos klasės su molbertais, stovais, stalais, specialiu apšvietimu ir įranga – 

keramikos degimo krosnimi, grafikos spausdinimo staklėmis ir kt.; kompiuterinė, demonstracinė 

įranga, vaizdinė, informacinė ir metodinė medţiaga bei priemonės, mokinių darbams eksponuoti 

pritaikytos erdvės su ekspozicine įranga. 

24.4. Baigusiems programą mokiniams rekomenduojama dailės ugdymą tęsti, renkantis 

pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, specializuoto ugdymo krypties 

dailės programą (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa), ar dailės 

neformaliojo vaikų švietimo programą. 

24.5. PGDU 4 metų trukmės programa, pageidaujantiems įgyti dailės pradmenis. Priimami  

11 metų ir vyresni moksleiviai. Programa rekomenduojama mokiniams, baigusiems pradinio dailės 

ugdymo programą, taip pat ir kitiems gabiems dailei vaikams, atitinkantiems mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) nustatytus kriterijus. 

Rekomenduojamas mokinių skaičius grupėje – 5-15. 

24.6. Programai įgyvendinanti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi 

priemonės: dailės dalykams pritaikyti kabinetai su molbertais, stovais, stalais, specialiu apšvietimu, 

mokomųjų dalykų dirbtuvės su įranga: grafikos spaustuvė su spausdinimo staklėmis; keramikos 

dirbtuvė, kompiuterinė, demonstracinė įranga, modeliai ir vaizdinės priemonės natūros studijoms, 

kita vaizdinė, informacinė ir metodinė medţiaga, metodinis kabinetas ir pan., parodoms pritaikytos 

erdvės. 

24.7. TDU 2 metų trukmės programa, pageidaujantiems lavinti kūrybinius gebėjimus.    

Priimami moksleiviai baigę pagrindinį ugdymą, turintys meninių gabumų, pasiekimų ir 

pageidaujantys plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti aukštesnio lygio 

kompetencijos, pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigose.  
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24.8. SDU programa skiriama asmenims, vyresniems nei 18 metų, teikiant galimybę 

tobulinti ar įgyti pasirinktos meninės saviraiškos pradmenis. 

 

VI   SKYRIUS 

MENO MOKYKLOS MUZIKINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

25. Į mokyklą vaikai priimami remiantis Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

„Dėl mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ir 

neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 2021 m. geguţės 27 d. Nr. T1-

250  

26. Priėmimas į mokyklas vykdomas: 

26.1. pagrindinis – balandţio 1 d. – birţelio 30 d.;  

26.2. papildomas – rugpjūčio 25 d. – rugsėjo 15 d. 

27. Muzikos skyrius: 
27.1. Pedagogai rengia atskirų muzikos dalykų ir instrumentų bendras arba individualias 

programas. Šios programos konkretizuojamos rengiant kiekvieno moksleivio muzikavimo programą 

(repertuarą).  

27.2. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamus pavyzdinius ugdymo planus 

mokykla rengia atitinkamų muzikos instrumentų (skyrių) ugdymo planus. Mokyklos tarybos 

aprobuotus ugdymo planus suderinus su steigėju tvirtina mokyklos direktorius. Muzikinis ugdymas 

vykdomas neišskiriant mokymo lygių. 

27.3. Moksleivių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai baigus programą ar jos dalį 

vykdomi pagal mokyklos skyriuose vykdomą tvarką, aprobuotą mokyklos tarybos ir patvirtintą 

direktoriaus. 

27.4. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdţio paţymėjimai išduodami baigus 

pagrindinio muzikavimo programas. Mokyklos paţymėjimai išduodami išklausius nors vieną 

programą ar jos dalį. Paţymėjime turi būti nurodyta mokymosi trukmė, programos pavadinimas, 

apimtis ir įvertinimas.  

27.5. Mokyklą lankančių mokinių skaičių ir mokinių skaičių grupėse pagal skiriamas lėšas 

nustato mokyklos administracija suderinusi su mokyklos taryba.  

28. Dailės skyrius: 

28.1.  Ugdymo planą sudaro: 

28.2. Pagrindinių dailės ugdymo dalykų pamokos: 

28.3. Vasaros praktika-pleneras. 

29. Pradinio, pagrindinio ir tikslinio dailės ugdymo programos aprobuojamos ir 

tvirtinamos individualiuose mokyklos nuostatuose. 

30. Moksleivių pasiekimų  vertinimas, įskaitos, atskirų kursų ir mokyklos baigimo paţymų 

ir paţymėjimų išdavimas vykdomas mokyklos nuostatuose numatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

UGDYMO PLANAI 

 

31. Muzikos skyrius  

32. Fortepijonas 

32.1. Pradinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Fortepijonas 1 2 2 

Muzikos rašto ir kultūros paţinimas 2 2 2 
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Choras 2 2 2 

Iš viso val. per savaitę 5 6 6 

 

32.2. Pagrindinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. (4) 2 kl. (5) 3 kl. (6) 4 kl. (7) 

Fortepijonas 2 2 2 2 

Solfedţio 2 2 2 2 

Choras 3 3 3 3 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Laisvai pasirenkami dalykai (altas, saksofonas, smuikas) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Iš viso val. per savaitę 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

33. Styginiai instrumentai 

33.1. Pradinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Smuikas, gitara 1 2 2 

Muzikos rašto ir kultūros paţinimas 2 2 2 

Choras 2 2 2 

Antrasis instrumentas 0 0,5 0,5 

Iš viso val. per savaitę 5 6,5 6,5 

 

33.2. Pagrindinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. (4) 2 kl. (5) 3 kl. (6) 4 kl. (7) 

Smuikas, gitara 2 2 2 2 

Solfedţio 2 2 2 2 

Orkestras 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Antrasis instrumentas 0,5 0,5 0,5 - 

Iš viso val. per savaitę 7,5 7,5 7,5 7 

 

34. Dainavimas 

34.1. Pradinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Dainavimas 2 2 2 

Muzikos rašto ir kultūros paţinimas 2 2 2 

Choras 1 2 2 

Antrasis instrumentas 1 1 1 

Iš viso val. per savaitę 6 7 7 

 

34.2.  Pagrindinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. (4) 2 kl. (5) 3 kl. (6) 4 kl. (7) 

Dainavimas 2 2 2 2 

Solfedţio 2 2 2 2 

Choras 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Antrasis instrumentas 1 1 1 1 

Iš viso val. per savaitę 8 8 8 8 
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35. Akordeonas 

35.1. Pradinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 

Akordeonas 1 2 

Muzikos rašto ir kultūros paţinimas 2 2 

Choras 2 2 

Antrasis instrumentas - 0,5 

Muzikos istorija - - 

Iš viso val. per savaitę 5 6,5 

 

35.2. Pagrindinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. (3) 2 kl. (4) 3 kl. (5) 4 kl. (6) 

Akordeonas 2 2 2 2 

Solfedţio 2 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Antrasis instrumentas 0,5 0,5 0,5 - 

Laisvai pasirenkami dalykai 0,5 0,5 0,5 0,5 

Iš viso val. per savaitę 6 6 6 5,5 

 

36. Pučiamieji ir mušamieji instrumentai 

36.1. Pradinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 

Pučiamieji instrumentai 1 2 

Muzikos rašto ir kultūros paţinimas 2 2 

Choras 2 2 

Antrasis instrumentas - 0,5 

Iš viso val. per savaitę 5 6,5 

 

36.2. Pagrindinio muzikavimo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl.  

(3) 

2 kl. 

 (4) 

3 kl. 

 (5) 

4 kl. 

 (6) 

Pučiamieji instrumentai 2 2 2 2 

Solfedţio 2 2 2 2 

Orkestras 1 2 2 2 

Muzikos istorija 1 1 1 1 

Antrasis instrumentas 0,5 0,5 0,5 - 

Laisvai pasirenkami dalykai (mušamieji) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Iš viso val. per savaitę 7 8 8 7,5 

 Muzikos instrumento, antrojo instrumento pamokos yra individualios. Kitų dalykų 

pamokos yra grupinės. Grupėse yra 8-10 mokinių (Varnių, Tryškių, Nevarėnų, Luokės skyriuose 6-8 

mokiniai). Išimtinais atvejais grupėje gali būti maţiau mokinių. 

 

37. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 

Muzikinis ugdymas 2 2 

Instrumentas 0 1 
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Choras 0 2 

Iš viso val. per savaitę 2 5 

 

38. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl.  

Muzikos instrumentas 2 2 

Meninė praktika (choras, orkestras) 2 2 

Antrasis instrumentas (pasirenkamas) 0,5 0,5 

Iš viso val. per savaitę 4,5 4,5 

 

39. Muzikos mėgėjų (saviraiškos) ugdymo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl.  

Muzikos instrumentas 2 2 2 2 

Antrasis instrumentas (pasirenkamas) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Meninė praktika (choras, orkestras) - 1 1 1 

Iš viso val. per savaitę 4 5 5 5 

 

40. Suaugusiųjų ugdymo programa 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

Muzikos instrumentas 2 2 2 2 

Iš viso val. per savaitę 2 2 2 2 

 

41. Koncertmeisteris 

 Visiems muzikos instrumentams (išskyrus fortepijoną) ir dainavimui skiriamos 

koncertmeisterio valandos:  

 

Specialybė/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 

Smuikas - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Pučiamieji instrumentai - 0,5 0,5 0,5 05 1 - 

Dainavimas 1 1 1 1 1 1 1 

  

 Jungtinėms chorų ir ansamblių repeticijoms skiriamos 2 savaitinės koncertmeisterio 

valandos. 

 

 

VIII   SKYRIUS 

MUZIKINIS UGDYMAS MOKOMUOSIUOSE KOLEKTYVUOSE 

 

42. Mokyklos mokomojo kolektyvo tikslas – plėtoti ansamblio ir kolektyvinio 

muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdţius, siekti 

demokratiškumo, tarpkultūrinio paţinimo, bendravimo kompetencijos. 

43. Mokykloje veikia 1 jaunučių, 1 merginų chorai, styginių instrumentų ansamblis, 

pučiamųjų instrumentų orkestras.  

44. Vienas moksleivis dalyvauja ne daugiau kaip dviejų mokomųjų kolektyvų programose. 

Mokytojams, grojantiems pučiamųjų orkestre,  skiriamos 2 savaitinės valandos. 
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IX SKYRIUS 

DAILĖS SKYRIUS 

45. Ankstyvasis  ugdymas  

Dalykas Valandos 

Plastinė raiška (spalvinė, grafinė, erdvinė) 2 

 Iš viso val. per savaitę 2 

 

46. Pradinis ugdymas 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Plastinė raiška (spalvinė, grafinė, erdvinė) 4 4 4 

Dailės paţinimas    2 2 2 

Iš viso val. per savaitę 6 6 6 

 

47. Pagrindinis ugdymas 

Dalykai/ klasės 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 

Piešimas 3 2 2 2 

Spalvinė raiška (tapyba) 2 2 2 2 

Erdvinė plastika (skulptūra)                   2 2 2 2 

Kompozicijos pagrindai                       2 2 2 2 

Dailėtyra 1 1 1 1 

Popieriaus plastika                                                                   - 2 - - 

Grafika  - - - 2 

Tekstilė - - 2 - 

Iš viso val. per savaitę 10 11 11 11 

 

48. Saviraiškos ugdymas (suaugusiųjų) (S) 

Dalykas Valandos 

Piešimas 1 

Spalvinė raiška (tapyba) 2 

Iš viso val. per savaitę 3 

 

49. Varnių klasės. Pradinis ugdymas 

Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Plastinė raiška (spalvinė, grafinė, erdvinė) 4 4 4 

Dailės paţinimas    1 1 1 

Iš viso val. per savaitę 5 5 5 

 

50. Varnių klasės. Pagrindinis ugdymas 

Dalykai/ klasės 4 kl. 5 kl. 6 kl. 

Piešimas 2 2 2 

Spalvinė raiška (tapyba) 2 2 2 

Erdvinė plastika (skulptūra)                   2 2 2 

Kompozicijos pagrindai                       2 2 2 

Dailėtyra 1 1 1 

Iš viso val. per savaitę 9 9 9 

 

51. Luokės klasės. Pradinis ugdymas 
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Dalykai/ klasės 1 kl. 2 kl. 

Plastinė raiška (spalvinė, grafinė, erdvinė) 3 3 

Iš viso val. per savaitę 3 3 

 

52. Luokės klasės. Pagrindinis ugdymas. 

Dalykai/ klasės 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 

Piešimas 1 1 1 2 

Spalvinė raiška (tapyba) 1 1 1 2 

Erdvinė plastika (skulptūra)                   - 1 1 - 

Kompozicijos pagrindai                       1 1 1 - 

Iš viso val. per savaitę 3 4 4 4 

 

______________________ 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos posėdţio 2022  m. rugpjūčio 31 d. 

Protokolo Nr. 2 

Tarybos pirmininkas                           

 

 Darius Jurgutis 


