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I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas (toliaus – Ugdymo planas) 

reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programų įgyvendinimą 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje 2018–2019 mokslo metais. 

2.  Muzikos skyriaus ugdymo turinį reglamentuoja: 

2.1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015-01-27 įsakymu Nr. V-48 

patvirtintos „Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo“. 

2.2. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos visuotinio dalininkų  

susirinkimo 2015-07-10 protokolu Nr. 6 patvirtinti gimnazijos įstatai. 

2.3. Kauno „Vyturio“ katalikiškos  vidurinės  mokyklos  visuotinio  dalininkų 

susirinkimo 2014-10-20  protokolu  Nr.10  patvirtintas  „Mokinių priėmimo į Kauno „Vyturio“ 

katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyrių tvarkos aprašas”. 

2.4. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 

reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. gegužės 11 d. įsakyma Nr. 35-391 

„Dėl didžiausio leistino mokinių ir pedagoginių kontaktinių valandų per savaitę skaičiaus Kauno 

miesto muzikos mokyklose nustatymo“.  

2.5. Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „neformaliojo vaikų švietimio programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599. 

3. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos: 

3.1. Bendroji mokomojo dalyko programa – formalizuota dalyko ugdymo tikslus, 

turinį, ugdymo metodus ir mokinių pasiekimus numatanti programa. 

3.2. Muzikinio ugdymo branduolys – mokinių muzikinę raišką ir brandą užtikrinanti 

rekomenduojamų muzikos dalykų visuma. 

3.3. Privalomasis muzikinio ugdymo dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas 

dalykas, viena iš muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį mokinys privalo mokytis atitinkamoje 

klasėje.  

3.4. Pasirenkamasis muzikinio ugdymo dalykas – į ugdymo plano lentelę įrašytas 

dalykas, nesantis viena iš muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį siūlo mokykla. 

3.5.  Dalyko teminis planas – pagal muzikos mokyklų programinius reikalavimus 

parengtas dalyko turinio išdėstymas kuriai nors klasei, vadovaujantis dalyko programai skirtų 

pamokų skaičiumi, rengiamas metams. 

3.6.  Kontrolinė pamoka – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, 

kūrybinis ar kitoks raštu arba žodžiu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

įsisavinta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, 

savarankiškai išmokta dalis ir pan.).  

3.7. Kontrolinis koncertas – koncertas, kurio metu patikrinamos pagrindinio 

mokomojo dalyko mokinių įgytos žinios bei gebėjimai, baigiant atitinkamos muzikinio ugdymo 

programos klasės pirmojo pusmečio programą.   

3.8. Akademinis koncertas – koncertas, kurio metu patikrinamos pagrindinio 

mokomojo dalyko mokinių įgytos žinios bei gebėjimai, baigiant atitinkamą muzikinio ugdymo 

programos klasę.   
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3.9. Mokyklinis baigiamasis egzaminas – mokinių įgytų žinių bei gebėjimų 

patikrinimas, vykdomas mokiniui baigiant pagrindinio arba išplėstinio muzikinio ugdymo 

programą.  

3.10. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

 UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

4. Gimnazijos Muzikos skyriaus ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbo grupė.  

5. Gimnazijos taryba: 

5.1. Pritaria: 

5.1.1. Muzikos skyriaus ugdymo planui. 

5.1.2. Naujų ugdymo formų, programų įvedimui. 

5.1.3. Ugdymo organizavimo tvarkai. 

6. Mokytojų taryba sprendžia: 

6.1. Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

6.2. Dėl papildomų mokinių atostogų, taip pat prireikus gali pakeisti mokinių atostogų 

laiką. 

7. Muzikos skyriaus mokytojų metodinė grupė sprendžia: 

7.1. Dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių, formų, metodų.  

7.2. Dėl  programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos. 

7.3. Dėl mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo kriterijų. 

7.4. Dėl valandų skyrimo pasirenkamiesiems dalykams.  

7.5. Dėl tėvų, globėjų informavimo apie mokinių pažangumą ir lankomumą. 

7.6. Dėl mokinių socialinės veiklos organizavimo principų ir būdų, siejant juos su 

mokyklos ir vietos bendruomenės poreikiais. 

 

III SKYRIUS 

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.T-417 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės 

neformaliojo švietimo įstaigose, dirbančiose pagal formaliojo švietimo programas, nustatymo 

tvarkos“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-

446  patvirtintu 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo 

planu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V-442 

patvirtintais 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais, Kauno „Vyturio“ gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo protokoliniais 

nutarimais. 

8.1. Mokslo metai pradedami 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiami 2019 m. gegužės 31 d. 

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

vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 24, 25, 26 d. 

8.3. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 
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  Pirmasis pusmetis: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.;  

Antrasis pusmetis: 2019 m. sausio 2 d. – 2019 m. gegužės 31 d. 

8.4. Mokiniams 2018–2019 mokslo metais atostogos skiriamos:  

Rudens atostogos: nuo 2018 m. spalio 29 d. iki  2018 m. lapkričio 2 d. imtinai. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos: nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 2 d. 

imtinai; 

Žiemos atostogos: 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.; 

Pavasario (Velykų) atostogos: nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki 2019 m. balandžio 

26 d. imtinai;  

Vasaros atostogos: nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.   

9. 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. 

10. Mokinių priėmimas į Muzikos skyrių. 

10.1. Mokinių priėmimas į muzikos skyrių vykdomas remiantis Visuotinio dalininkų 

susirinkimo 2014 m. spalio 20 d. protokoliniu nutarimu Nr. 10 „Mokinių priėmimo į Kauno 

„Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyrių tvarkos aprašu“. 

10.2. Priėmimas organizuojamas gegužės mėnesio pabaigoje arba birželio mėnesio 

pradžioje, pagal patvirtintą priėmimo tvarką, skelbiant priėmimo datą gimnazijos internetinėje 

svetainėje, gimnazijos skelbimų lentoje. Esant laisvų vietų, vaikų priėmimas vykdomas visus metus. 

10.3. Mokiniams, stojant į aukštesnę klasę, gimnazija nustato mokymosi pasiekimų 

mokykloje atitikmenį,  atitinkamai ugdymo programai ir pasiūlo atitinkamą klasę. 

11. Individualus ir grupinis darbas. 

11.1. Pamokos gali būti individualios ir grupinės. Grupių skaičius skaičiuojamas nuo 

bendro mokinių skaičiaus grupėje, kuri rekomenduotina – 10 mokinių grupėje. (vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 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), rekomenduojama 10 mokinių grupėje. Grupų skaičius nustatomas bendrą mokyklos 

mokinių skaičių padalinus iš 10. Mokykloje didžiausias grupių skaičius 28. 

11.2.  Individualus ir grupinis darbas siejamas su mokomuoju dalyku. Pagrindinio 

muzikos instrumento, papildomo instrumento, akompanimento, solinio dainavimo pamokos yra 

individualios. Solfedžio, muzikos istorijos, orkestro, ansamblinio muzikavimo pamokos grupinės.  

11.3. Ansambliai gali būti tradicinės sudėties: vokaliniai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių), 

kameriniai (2, 3, 4, 6 mokiniai), styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, 

akordeonininkų ir netradicinės sudėties (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų ar balsų).  

12. Pagrindinių mokomųjų dalykų programos: 

12.1. Fortepijonas; 

12.2. Styginiai instrumentai (smuikas); 

12.3. Gitara; 

12.4. Pučiamieji instrumentai (saksofonas, fleita); 

12.5. Akordeonas; 

12.6. Liaudies instrumentai (kanklės, birbynė, lumzdelis); 

12.7. Armonika; 

12.8. Elektroniniai vargonai. 
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13. Pagal mokinių amžiaus tarpsnius gimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ir 

išplėstinio muzikinio ugdymo programas.  

13.1. Pradinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota ketverių metų muzikinio 

ugdymo formalųjį švietimą papildanti programa, teikianti galimybę susipažinti su pasirinktos 

muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, atskleisti kūrybines galias 

ir sugebėjimus. 

13.2. Pradinio muzikinio ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio dalykai, 

nurodyti ugdymo plano lentelėse. 

13.3. Pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 6-10 metų amžiaus vaikams. 

13.4. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa ‒ formalizuota ketverių metų 

muzikinio ugdymo formalųjį švietimą papildanti programa, teikianti konkrečios muzikos srities ir 

instrumento technologijos, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiant 

gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius. 

13.5. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio 

muzikinio ugdymo programą. 

13.6. Pagrindinio muzikinio ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio ir 

pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. 

13.7. Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodami Lietuvos 

Respublikos švietimo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Jame 

nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas. 

13.8. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa ‒ formalizuota iki ketverių metų 

muzikinio ugdymo programa, siūloma baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą. 

13.9. Išplėstinio muzikinio ugdymo programas gali rinktis iki 10 proc. mokinių, nuo 

mokyklai patvirtinto mokinių skaičiaus; 

13.10. Išplėstinio muzikinio ugdymo programas taip pat gali rinktis, baigę pagrindinio 

muzikinio ugdymo programą ir pageidaujantys toliau muzikuoti mokyklos mokomuosiuose meno 

kolektyvuose mokiniai. Šių mokinių skaičius neribojamas, jie nemoka už mokslą; 

13.11. Išplėstinio muzikinio ugdymo programos ugdymo turinį sudaro 2 – 6 savaitinės 

valandos; 

13.12. Skiriamos 2 arba 3 individualios savaitinės pagrindinio dalyko valandos, dar 3 

vieno, ar kito mokomojo dalyko valandas mokinys gali rinktis papildomai.   

13.13. Išplėstinio muzikinio ugdymo programos ugdymo turinį sudaro muzikavimas 

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

13.14. Baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodamas Lietuvos 

Respublikos švietimo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201). Jame 

nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas. 

14. Ugdymas mokomuosiuose meno kolektyvuose. 

14.1. Muzikavimas mokomuosiuose meno kolektyvuose siūlomas visiems mokiniams, 

plėtojant  ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės 

saviraiškos įgūdžius. 

14.2. Jungtinėms ansamblių, orkestro  repeticijoms skiriamos 2 savaitinės valandos. 

15. Ugdymo plane numatomos koncertmeisterio valandos:  

15.1. Pagrindiniam instrumentui 1–4 kl. - 0,5 val. per sav., 5–12 kl. ‒ 1 val. per sav.; 

15.2.  Jungtinėms ansamblių, orkestrų repeticijoms ‒ 2 val. per sav.;   

15.3. Pasirenkamojo solinio dainavimo 5–12 kl. ‒ 0,5 val. per sav.;  

15.4. Kameriniam ansambliui 3–8 kl. – 0,5 val. per sav., 9–12 kl. – 1 val. per sav.; 
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15.5. Fortepijono programos mokiniams akompanimento dalykui 7–12 kl. ‒ 0,5 val. 

per sav. 

16. Tvarkaraščio sudarymas: 

16.1. Pamokos vyksta pagal direktoriaus pavaduotojos ugdymui sudarytą ir 

direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.  

16.2. Grupinių pamokų tvarkaraštis sudaromas iki rugsėjo mėn. 1 dienos. 

16.3. Patvirtinus grupinių pamokų tvarkaraštį, formuojamas individualių pamokų 

tvarkarštis.  

16.4. Grupinių pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas pusmečio pabaigoje, 

individalių pamokų tvarkaraštis gali keistis pusmečio bėgyje, mokytojo ir mokinio (bei jo tėvų) 

abipusiu susitarimu, apie tai informuojamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

16.5. Pamokų tvarkaraštis tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 20 dienos I 

pusmečiui ir iki sausio 20 dienos II pusmečiui. 

17. Ugdomosios veiklos žymėjimas dienynuose: 

17.1. Ugdomoji veikla žymima individualiuose ir grupinėms pamokoms skirtuose 

dienynuose. 

17.2. Ugdomoji veikla žymima pagal pamokų tvarkaraštį ir dienynuose nurodytą 

pildymo paaiškinimą. 

17.3. Mokytojai koncertmeisteriai valandas žymi dienynuose. 

17.4. Dienynas pildomas nustatyta tvarka. 

18. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

18.1. Mokiniai, besimokantys pagal pradinio muzikinio ugdymo programą, pirmus 

metus pažymiais nevertinami, jų vertinimas grindžiamas ideografiniu principu, nuo antrų metų  

besimokantys pagal pradinio, pagrindinio bei išplėstinio muzikinio ugdymo programas, vertinami 

10 balų sistema. 

18.2. I pusmečio pabaigoje taikomi tokie atsiskaitymo būdai – kontrolinis koncertas, 

kontrolinės pamokos. 

18.3. II pusmečio pabaigoje taikomi tokie atsiskaitymo būdai – akademinis koncertas, 

kontrolinės pamokos. 

18.4. Mokomųjų kolektyvų atsiskaitymas vyksta koncertų metu. 

18.5. Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo programą mokiniai laiko baigiamuosius 

mokyklinius  muzikos instrumento ir solfedžio egzaminus. Mokinių pasiekimus vertina direktoriaus 

įsakymu  sudaryta egzaminų vertinimo komisija. 

18.6. Mokinių vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais, individualia mokinio pažanga.  

18.7. Įvykdę programoje numatytus reikalavimus ir gavę teigiamus pažymius, 

mokiniai keliami į aukštesnę klasę. 

19. Tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus tvarka. 

19.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas fiksuojamas mokinio Muzikos 

mokyklos pažymių knygelėje. 

19.2. Tėvų (globėjų) informavimas vykdomas tėvų susirinkimų, koncertų, kitų 

renginių metu, telefonu. 

20. Mokesčio už mokslą tvarka. 

20.1. Muzikos skyriuje teikiamos paslaugos yra mokamos.  

20.2. Mokesčio mokėjimo dydį ir tvarką reglamentuoja „Mokesčio už formalųjį 

švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas Kauno „Vyturio“ katalikiškos 
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vidurinės mokyklos Muzikos skyriaus mokėjimo tvarkos aprašas“, patvirtintas visuotinio dalininkų 

susirinkimo 2014 m. spalio 20 d. protokoliniu nutarimu Nr. 10. 

20.3. Informacija apie mokėjimo tvarką, atleidimą nuo mokesčio skelbiama 

gimnazijos internetinėje svetainėje bei gimnazijos skelbimų lentoje. 
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FORTEPIJONO IR ELEKTRONINIŲ VARGONŲ DALYKŲ UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

Dalykai 

 

Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

3-oji 

klasė 

4-oji 

klasė 

 

Fortepijonas 2 2 2 2 1–4 kl. akademinis 

koncertas  

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka  

Ansamblis - 1 1 1 - 

Iš viso savaitinių valandų 4 5 5 5  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblis, 

orkestras ir kt.) 

- - 1 1 - 

Iš viso savaitinių valandų - - 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 

Fortepijonas 2 2 2 2 5–7 kl. akademinis 

koncertas  

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, 

akompanimentas  

1 1 1 1 5–8 kl. akademinis 

koncertas 

 

Iš viso savaitinių valandų 6 6 6 6  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (solinis dainavimas, 

instrumentinis ansamblis, antras 

instrumentas ir kt.) 

1-2 1-2 1-2 1-2 - 

Iš viso savaitinių valandų 0-2 0-2 0-2 0-2 - 

   

 Paaiškinimai 

  

Koncertmeisterio valandos 

7–8 kl. 0,5 val. per sav. Ansamblis, akompanimentas  
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STYGINIŲ INSTRUMENTŲ DALYKO UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

Dalykai 

 

Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

3-oji 

klasė 

4-oji 

klasė 

 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 2 1–4 kl. akademinis 

koncertas 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka  

 

Papildomas instrumentas - - 1 1 3–4 kl. kontrolinė pamoka 

Iš viso savaitinių valandų 4 4 5 5  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblis ir kt.) 

- - 1 1 - 

Iš viso savaitinių valandų - - 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 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 2 5–7 kl. akademinis 

koncertas  

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 instrumentas 1 1 1 1 5 - 8 kl. kontrolinė pamoka  

Iš viso savaitinių valandų 6 6 6 6  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 

dalykai (ansamblis, orkestras ir kt.) 

1-2 1-2 1-2 1-2 - 

Iš viso savaitinių valandų 0-2 0-2 0-2 0-2 - 

 

Paaiškinimai: 

Bendroms orkestro repeticijoms skiriamos 2 sav. valandos. 

 

Pagrindinis instrumentas: 

 Smuikas 

  

 

 Koncertmeisterio valandos 

 

1–4 kl.  0,5 val. per sav. 

5–8 kl.  1 val. per sav. 

 

 

 

Kamerinis ansamblis 

 Koncertmeisterio valandos 

 

0,5 val.  per sav. 
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AKORDEONO, KLASIKINĖS GITAROS, PUČIAMŲJŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ 

DALYKŲ UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

Dalykai 

 

Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

3-oji 

klasė 

4-oji 

klasė 

 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 2 1–4 kl. akademinis 

koncertas 

Solfedžio 2 2 2 2 4 kl. kontrolinė pamoka  

Papildomas instrumentas  - - 1 1 3–4 kl. kontrolinė pamoka 

Iš viso savaitinių valandų 4 4 5 5  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblis ir kt.) 

- - 1 1 - 

Iš viso savaitinių valandų - - 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 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 2 5–7 kl. akademinis 

koncertas  

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 instrumentas 1 1 1 1 5–8 kl. kontrolinė pamoka 

Iš viso savaitinių valandų 6 6 6 6  

Pasirenkamieji muzikinio 

ugdymo dalykai (ansamblis, 

orkestras ir kt.) 

1-2 1-2 1-2 1-2 - 

Iš viso savaitinių valandų 0-2 0-2 0-2 0-2 - 

 

Paaiškinimai:    

Pagrindinis instrumentas: 

 

Pučiamieji instrumentai 

Liaudies instrumentai  

Akordeonas 

Klasikinė gitara 

 Koncertmeisterio valandos 

   

1–4 kl.  0,5 val. per sav. 

5–8 kl. 1 val. per sav. 

 

 

 

 

Orkestro repeticija  Koncertmeisterio valandos 

1 val. per sav. 

Kamerinis ansamblis  Koncertmeisterio valandos 

0,5 val. per sav.  
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AKORDEONO, KLASIKINĖS GITAROS, PUČIAMŲJŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ 

PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS MODULIS 

 

Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 

Dalykai 

 

Savaitinių pamokų 

skaičius 

Atsiskaitymai 

1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

 

Pagrindinis instrumentas 2 2 2 kl. akademinis koncertas 

Solfedžio 2 2 2 kl. kontrolinė pamoka  

Iš viso savaitinių valandų 4 4  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 

dalykai (ansamblis ir kt.) 

- 1  

Iš viso savaitinių valandų  1  

 

Paaiškinimai:    

 

Pagrindinis instrumentas : 

 

Akordeonas 

Klasikinė gitara 

Pučiamieji instrumentai 

Liaudies instrumentai  

  

Koncertmeisterio valandos 

   

1–2 kl.  0,5 val. per sav. 

 

 

 

 

 

 

Orkestro repeticija 

  

Koncertmeisterio valandos 

 

1 val. per sav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerinis ansamblis 

  

Koncertmeisterio valandos 

 

0,5 val.  per sav. 

 



11 

IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS 

PLANAS 

 

Dalykai 

 

Savaitinių pamokų skaičius Atsiskaitymai 

9-oji 

klasė 

10-oji 

klasė 

11-oji 

klasė 

12-oji 

klasė 

Pagrindinis instrumentas 

muzikavimas 

2-3 2-3 2-3 2-3 9–11 kl. akademinis 

koncertas  

12  kl. mokyklinis 

baigiamasis 

egzaminas 

Iš viso savaitinių valandų 2-3 2-3 2-3 2-3  

Pasirenkamieji muzikinio ugdymo 

dalykai (ansamblis, solinis 

dainavimas, kitas instrumentas ir kt.) 

1-3 1-3 1-3 1-3 - 

Iš viso savaitinių valandų 0-3 0-3 0-3 0-3 - 

 

Paaiškinimai:    

Pagrindinis instrumentas:  

 

styginiams, liaudies ir pučiamiesiems 

instrumentams. 

  

Koncertmeisterio valandos 

 

1 val. per sav. 

 

 

 

Pasirenkamasis instrumentas (išskyrus 

fortepijoną, akordeoną, el. vargonus); 

Pasirenkamasis solinis dainavimas 

 

  

Koncertmeisterio valandos 

 

1 val. per sav. 

 

 

  

Kamerinis ansamblis 

 

  

Koncertmeisterio valandos 

 

1 val. per sav. 

 

Muzikos skyriaus ugdymo plano rengimo grupės pirmininkė,                                                    

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                     Jolanda Zemlevičienė  

 

SUDERINTA 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos tarybos  

2018 m. birželio 21 d. protokolu Nr. 2 

SUDERINTA  

Kauno „Vyturio“ gimnazijos 

Visuotinio dalininkų susirinkimo 

2018 m. ………………….   d. protokolu Nr.   

 

SUDERINTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius  

 

 

 

 

 

 


