
 

 

                                                                                           PATVIRTINTA 

    Anykščių meno mokyklos direktoriaus                                                                  

    2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VĮ- 

 

ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS 

UGDYMO PLANAS 2021–2022 MOKSLO METAMS 

 

                                                                      I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja Anykščių meno mokyklos (toliau – 

mokykla) ugdymo programų įgyvendinimą. 

         2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis 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 patvirtinimo“, Lietuvos 

higienos norma HN 20:2012, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2018 m. 

birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 

birželio 25 d. įsakymo Nr. 599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo” pakeitimu ir kitais 

teisės aktais.   
         3. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus ir 

padėti ugdymo proceso dalyviams, vykdantiems programas, tikslingai, veiksmingai planuoti ir 

organizuoti programų įgyvendinimą, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti 

asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

         4. Ugdymo plano uždaviniai:  

         4. 1. tikslingai planuoti ir organizuoti programų įgyvendinimą; 

         4. 2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

         5. Mokyklos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – mokytojų, 

mokinių ir jų tėvų  bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

          6. Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (FŠPU): 

  6.1. pradinio  muzikinio ugdymo programą (4 metai); 

          6.2. pagrindinio muzikinio ugdymo programą (4 metai); 

  6.3. pradinio dailės ugdymo programą (3 metai); 

          6.4. pagrindinio dailės ugdymo programą (4 metai); 

          7. Mokykla vykdo neformaliojo švietimo programas (NVŠ): 

          7.1. ankstyvojo dailės ugdymo programą; 

          7.2. išplėstinio muzikinio ugdymo programą; 

          7.3. išplėstinio dailės ugdymo programą; 

          7.4. mėgėjų muzikinio ugdymo programą;  

          7.5. mėgėjų dailės ugdymo programą. 

          8. Mokykla vykdo suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas (NSŠ): 

          8.1. muzikinio ugdymo programą; 

          8.2. dailės ugdymo programą. 

 

 



 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. 

10. Pamokų laikas muzikos ugdymo programų mokiniams: 

 

1. 12.10–12.55 

2. 13.00–13.45 

3. 13.50–14.35 

4. 14.40–15.25 

 15.25–15.55  Pertrauka 

5. 15.55–16.40 

6. 16.45–17.30 

7. 17.35–18.20 

8. 18.25–19.10 

9. 19.15–20.00 

 

           11. Pamokų laikas dailės ugdymo programų mokiniams: 

 

1. 10.30–11.15 

2. 11.20–12.35 

3. 13.10–13.55 

4. 14.00–14.45 

5. 14.50–15.35 

6. 15.40–16.25 

7. 16.35–17.20 

8. 17.25–18.10 

9. 18.15–19.00 

10. 19.05–19.50                  

 

12. Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.  sprendimu 

Nr. 1-TS-193 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas 

nustatymo”, mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, baigiasi gegužės 31 d. Ugdymo proceso trukmė 

– 168 dienos  (34 savaitės). 

13. Mokinių atostogų metu, mokyklos mokytojai, suderinus laiką su mokinių tėvais, su 

mokiniais dalyvauja renginiuose, projektinėje veikloje, festivaliuose, konkursuose bei kitose 

veiklose, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.sprendimu Nr.1-

TS-190 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo 

patvirtinimo”. 

14. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius: 

14.1. I pusmetis: 

- muzikinio ugdymo programų mokiniams pamokos vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 

gruodžio 10 d.  Nuo gruodžio 13 d. iki gruodžio 22 d. vyksta koncertinė, kūrybinė veikla, akademiniai 

koncertai;  

- dailės  ugdymo programų mokiniams pamokos vyksta nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki gruodžio 10 

d. Nuo gruodžio 13 d. iki gruodžio 22 d. vyksta atsiskaitymai, peržiūros, parodos. 

 

 



 

 

14.2. II pusmetis: 

- muzikinio ugdymo programų mokiniams pamokos vyksta nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 

gegužės 6 d. Nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki gegužės 31 d. vyksta akademiniai atsiskaitymai, keliamieji 

ir  baigiamieji egzaminai,  meninė praktika, koncertinė, kūrybinė veikla; 

- dailės ugdymo programų mokiniams pamokos vyksta nuo 2022 m. sausio 10 d. iki gegužės 

13 d. Nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki gegužės 31 d. vyksta atsiskaitymai, peržiūros, parodos, 

baigiamųjų darbų vertinimas. 

14.3. Veiklos mokinių atostogų metu: 

 Muzikos skyrius  Dailės skyrius 

Rudens atostogos  

2021-11-02–2021-11-05 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

2021-12-27–2022-01-07 

Žiemos atostogos 

2022-02-14–2022-02-18 

Pavasario (Velykų) atostogos 

2022-04-19–2022-04-22 

Individualios konsultacijos, 

pasirengimas koncertams, 

pasirengimas konkursams, 

pasirengimas festivaliams, 

koncertinių programų 

įrašymas vyksta pagal 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintą grafiką. 

 

 

 

Individualios konsultacijos, 

pasiruošimas parodoms, 

pasiruošimas konkursams, 

pasiruošimas festivaliams, 

reklaminių spaudinių parengimas 

vyksta pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintą grafiką. 

 

 

  15. Mokytojai rengia mokinių individualaus  ir grupinio ugdymo planus pagal direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. VĮ-5 „Dėl individualaus ir grupinio ugdymo planų formų 

patvirtinimo“ patvirtintą formą ir juos derina su direktoriaus pavaduotojais ugdymui.  

16. Esant poreikiui, tėvams pageidaujant NVŠ ugdymo programos pritaikomos specialiųjų 

poreikių mokiniams remiantis psichologų išduotomis pažymomis ir rekomendacijomis apie 

specialiuosius ugdymosi poreikius. 

17. Sudaromos galimybės pasirinkti papildomas valandas ugdymo individualizavimui.  

          18. Mokykla išduoda neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus baigusiems FŠPU pagrindinio 

ugdymo programą (kodas 9201), mokyklos pažymėjimus – baigusiems NVŠ programas. 

          19. Muzikinio ugdymo programų mokiniams akademinius koncertus vykdo direktoriaus 

pavaduotojas bei dalykų mokytojai. 

 20. Muzikinio ugdymo programų mokiniams keliamuosius bei baigiamuosius egzaminus 

vykdo direktoriaus paskirta egzaminų komisija. 

 21. Dailės ugdymo programų mokiniams pusmečių (atsiskaitymus – peržiūras, baigiamųjų- 

diplominių darbų peržiūras) vykdo direktoriaus paskirta egzaminų komisija. 

 22. Itin gabiems mokiniams Mokytojų tarybos nutarimu leidžiama baigti dvi klases per 

vienerius mokslo metus. 

23. Itin gabiems mokiniams, pateikus motyvuotą prašymą, Mokytojų tarybos nutarimu 

leidžiama mokytis du pagrindinius dalykus. 

24. Ugdymo proceso užsiėmimai muzikinio ugdymo programose vyksta individualiai ir 

grupėse, dailės ugdymo programose – grupėse. 

25. Ugdymo proceso metu pamokos gali būti organizuojamos netradicinėse erdvėse ir 

aplinkose, koncertinėse salėse, parodų salėse, bibliotekose, muziejuose ir kt. užtikrinant mokinių 

saugumą. 



 

 

           26.  Mokinių žinios vertinamos 10-ties balų sistema, vadovaujantis 2020 rugsėjo 4 d. Anykščių 

meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-9 „Dėl mokinių žinių vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.   

           27. Tėvai apie mokykloje taikomus pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, kriterijus, 

atsiskaitymų tvarką, mokymosi pasiekimus reguliariai  informuojami individualių pokalbių metu, 

tėvų susirinkimų metu, rašant vertinimus į elektroninį dienyną (mokinių pažymių knygeles).  

 

III SKYRIUS  

NUOTOLINIS MOKYMAS 

 

          28. Paskelbus karantiną, ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu vadovaujantis Anykščių meno 

mokyklos 2020 m. rugsėjo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-12 „Darbo organizavimo esant 

ekstremaliai situacijai taisyklių patvirtinimo”. 

 

IV SKYRIUS 

AKORDEONO,  KANKLIŲ,  GITAROS, VARINIŲ IR MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ 

INSTRUMENTŲ,  FORTEPIJONO,  SMUIKO, SOLINIO DAINAVIMO  

PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Mokymo metai 1 2 3 4 

Dalykas,  klasė 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

Muzikos instrumento pažinimas (val.)              1 2 2 2 

Muzikos rašto ir kultūros pažinimas (val.) 1 2 2 2 

Antrasis muzikos instrumentas solinio 

dainavimo dalykui (val.) 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

Antrasis muzikos instrumentas(val.) - 0,5* 0,5* 0,5* 

Maksimalus pamokų skaičius (val.) 2 5,5 5,5 5,5 

 
Pastaba:  

*- pasirinkusiems antrąjį instrumentą. 

Akompanimentas skiriamas pagal poreikį ir skiriamas lėšas. 

 

Dalykas 2–4 mokymo metai 

Pučiamųjų instrumentų orkestras (val.) 3 

Ansamblis (val.) 1 

Muzikavimas kolektyvų grupėse (pagal instrumentus) (val.) 1 

 

Papildomos valandos ugdymo individualizavimui. 

 

Projekto pavadinimas Užsiėmimo forma Savaitinių val. 

skaičius 

Pasirengimas konkursui (val.) Individuali 0–1 

Pasirengimas profesinėms studijoms (val.) Individuali 0–2 

Kūrybinis-meninis projektas (val.) Grupinė / individuali 0–2 

Antrasis instrumentas (val.) Individuali 0–1 

Trečiasis instrumentas (val.) Individuali    0–0,5 

 



 

 

V SKYRIUS  

 AKORDEONO,  KANKLIŲ,  GITAROS, VARINIŲ IR MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ 

INSTRUMENTŲ,  FORTEPIJONO,  SMUIKO, CHORINIO DAINAVIMO, SOLINIO 

DAINAVIMO 

PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Mokymo metai 1 2 3 4 

Dalykas, klasė 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 

Muzikos instrumentas (val.) 2 2 2 2 

Dainavimas (chorinio d. mokiniams) - - - 1 

Solfedžio (val.) 2 2 2 2 

Antrasis muzikos instrumentas chorinio ir solinio 

dainavimo dalykui (val.) 

1 1 1 1 

Antrasis muzikos instrumentas kitiems  dalykams 

(val.) 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Muzikos istorija (val.) 1 1 1 - 

 Maksimalus pamokų skaičius (val.) 6,5 6,5 6,5  6,5 

 

Pastaba: *- pasirinkusiems antrąjį instrumentą. 
Akompanimentas skiriamas pagal poreikį ir skiriamas lėšas. 

 

Dalykas 1–4 mokymo metai 

Vokalinis ansamblis (val.) 2 

Pučiamųjų instrumentų orkestras (val.) 3 

Instrumentinis ansamblis (val.) 1 

Muzikavimas kolektyvų grupėse pagal instrumentus (val.) 1 

 

Papildomos valandos ugdymo individualizavimui. 

 

Projekto pavadinimas Užsiėmimo forma Savaitinių val. 

skaičius 

Pasirengimas konkursui (val.) Individuali 0–1 

Pasirengimas profesinėms studijoms (val.) Individuali 0–2 

Kūrybinis-meninis projektas (val.) Grupinė / individuali 0–2 

Antrasis instrumentas (val.) Individuali 0–1 

Trečiasis instrumentas (val.) Individuali    0–0,5 

 

VI SKYRIUS 

MĖGĖJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Mokymo  metai 1 2 3 4 

Dalykas     

Muzikos instrumentas (val.) 1 1 1 1 

Muzikos rašto ir kultūros pažinimas (val.) 0–2 0–2 0–2 0–2 

Meninė praktika ( orkestras, ansamblis) (val.) 0–3 0–3 0–3 0–3 

Antrasis instrumentas (val.) 0–0,5 0–0,5 0–0,5 0–0,5 



 

 

Antrasis instrumentas solinio dainavimo 

dalykui (val.) 

0–1 0–1 0–1 0–1 

Maksimalus pamokų skaičius (val.) 7,5 7,5 7,5 7,5 

 

 

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

 

Mokymo  metai 1–2 

Dalykas  

Muzikos instrumentas (val.) 1 

Meninė praktika (orkestras, ansamblis) (val.) 0–3 

Antrasis instrumentas (val.) 0–0,5 

Maksimalus pamokų skaičius (val.) 4,5 

     

VII SKYRIUS 

IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Dalykas 1–4 metai 

Muzikos instrumentas (val.) 1 

Antrasis muzikos instrumentas (val.) 0–1 

Muzikavimas meno kolektyvuose (val.) 0–3 

Maksimalus valandų skaičius (val.) 5 

                                                                                                         

VIII SKYRIUS  

DAILĖS UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

PRADINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA 

 

Mokymo metai 1 2 3 

Dalykas,  klasė 1 kl. 2 kl. 3 kl. 

Plastinė raiška (val.)              4 5 5 

Dailės pažinimas (val.) - 1 1 

Maksimalus valandų skaičius (val.) 4 6 6 

 

PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA 

Mokymo metai 1 2 3 4 

Dalykas, klasė 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 

Piešimas (val.) 3 3 3 3 

Tapyba (val.) 3 3 3 3 

Skulptūra /keramika (val.) 2 2 2 2 

Kompozicija (val.) 2 2 2 2 

Dailėtyra (val.) 1 1 1 1 

Maksimalus valandų skaičius (val.) 11 11 11 11 



 

 

 

ANKSTYVOJO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA 

Dalykas 1–2 metai 

Plastinė raiška (val.) 4 

Maksimalus valandų skaičius (val.) 4 

 

MĖGĖJŲ DAILĖS UGDYMO PROGRAMA 

Mokymo  metai 1 2 3 

Dalykas    

Piešimas(val.) 2 2 2 

Tapyba (val.) 2 2 2 

Maksimalus valandų skaičius (val.) 4 4 4 

 

IŠPLĖSTINIO DAILĖS  UGDYMO PROGRAMA 

Dalykas 1–3 metai 

Piešimas  (val.) 2 

Tapyba (val.)             2 

Maksimalus valandų skaičius (val.)             4 

 

SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS  UGDYMO PROGRAMA 

Dalykas 1–3 metai 

Piešimas  (val.) 2 

Tapyba (val.)             2 

Maksimalus valandų skaičius (val.)             4 

 

 

                                       

 

SUDERINTA 

 

                     SUDERINTA 

Mokytojų tarybos 

2021 m. rugpjūčio 30 d. 

posėdžio protokolu MT1-4                                         

                     Anykščių rajono savivaldybės  

administracijos Švietimo skyriaus 

vedėja Jurgita Banienė 

 


