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PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA
2016/2017 M.M. UGDYMO PLANAS

I. BENDROJI DALIS

1. Tikslai
1.1. Įtvirtinti edukacinės socialinės kultūrinės institucijos modelį kuriant patrauklią
mokyklą, kurioje būtų sudarytos sąlygos puoselėti įgimtus meninius gebėjimus bei kūrybines galias
visiems to norintiems tiek vaikams tiek suaugusiems.
1.2. Ugdyti mokinių meninį mąstymą, meninę saviraišką, kūrybiškumą bei tautiškumą.
2. Uždaviniai:
2.1. Rūpintis mokinių užimtumu ir laisvalaikio kultūros plėtote.
2.2. Sudaryti sąlygas mokintis visą gyvenimą.
2.3. Plėsti mokinių meninį pažinimą ir raštingumą.
2.4. Tobulinti ugdymo kokybę, taikant netradicinius darbo metodus.
2.5. Supažindinti su liaudies tradicijomis, papročiais per meninę veiklą.
2.6. Plėsti mokyklos bendruomenės ir mokinių tėvų bei visuomenės bendradarbiavimą.
3. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Prienų raj. Veiverių Antano Kučingio meno
mokyklos nuostatais (patvirtintais Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu
Nr.T3-1), Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija) ir dalinai atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl meninio
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (patvirtinta LR švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48).
4. Ugdymo planas sudaro sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai tenkinant
mokinių ugdymosi gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo saviraiškos poreikius, suteikiant meninę
brandą, laiduojant ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose.
II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS
5. Ugdymo planas suderintas Mokyklos taryboje 2016 m. rugpjūčio 30 d., protokolo
Nr. (1.5) S-1-2.
6. Ugdymo planas suderintas Mokytojų taryboje 2016 m. rugpjūčio 30 d., protokolo
Nr.(1.6) S-2-4.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
7. Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 01d.
7.1. I pusmetis – rugsėjo mėn. 01d.- gruodžio mėn. 31d.
7.2. II pusmetis – sausio mėn. 01d.- gegužės mėn. 31 d.
8. Mokiniams suteikiamos atostogos:
8.1. Rudens: 2016 spalio 31 d. – 2016 lapkričio 04 d.
8.2. Žiemos (Šv.Kalėdų): 2016 gruodžio 27 d. – 2017 sausio 06 d.
8.3. Pavasario (Šv.Velykų): 2017 balandžio 10 d. – 2017 balandžio 14 d.
9. Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios muzikinio ir
meninio ugdymo pamokos mokiniams. Gali būti organizuojami koncertai, šventės, kūrybinės –
meninės, kūrybinės – pažintinės dieninės poilsio stovyklos, išvykos į zoninius bei respublikinius
renginius, meninių bei kūrybinių vaikų užimtumo projektų renginiai, kiti renginiai pagal mokyklos
bendruomenės narių poreikį. Mokytojai užsiima projektine, metodine veikla, tvarko dokumentaciją.
10. Darbo savaitės trukmė – 5 dienos.
11. Mokslo metų pabaiga visų programų mokiniams – gegužės mėn. 31d.
IV. UGDYMO TURINYS
12. Pagrindiniai muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo dalykai:
12.1. Individualios pamokos:
12.1.1. Fortepijonas;
12.1.2. Elektroniniai muzikos instrumentai (el. vargonai);
12.1.3. Akordeonas;
12.1.4. Fleita;
12.1.5. Gitara;
12.1.6. Smuikas.
12.2. Grupinės pamokos:
12.2.1. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas;
12.2.2. Solfedžio.
12.3. Laisvai pasirenkami dalykai:
12.3.1. Vokalinis ansamblis – minimalus mokinių skaičius 10;
12.3.2. Tautinės muzikos kapela - minimalus mokinių skaičius 10;
12.3.3. Instrumentinis ansamblis - minimalus mokinių skaičius 2;
12.3.4. Antrasis muzikos instrumentas (akordeonas, el. vargonai, fleita, smuikas, fortepijonas,
gitara).
13. Pagrindiniai dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo dalykai:
13.1. Grupinės pamokos – vidutinis mokinių skaičius 8:
13.1.1. Keramika;
13.1.2. Tapyba;
13.1.3. Piešimas;
13.1.4. Kompozicija.
14. Mokiniams siūloma pasirinkti šias programas:
14.1. ilgalaikes meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

14.1.1. 7 metų fortepijono ir smuiko instrumentų pradinio ir pagrindinio muzikinio
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir jas baigus (15.1.2.), (1 priedas);
14.1.2. 3 metų fortepijono ir smuiko išplėstinio muzikinio ugdymo programą (2 priedas);
14.1.3. 5 metų akordeono, gitaros, fleitos, elektroninių muzikos instrumentų (el. vargonų)
pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir jas baigus
(15.1.4.), (3 priedas);
14.1.4. 3 metų akordeono, gitaros, fleitos, elektroninių muzikos instrumentų (el. vargonų)
išplėstinio muzikinio ugdymo programą (4 priedas);
14.1.5. 5 metų pradinio ir pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo
keramikos programą (5 priedas);
14.1.6. 4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programą (6 priedas);
15. Mokinių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai vykdomi pagal mokyklos tarybos
aprobuotas ir direktoriaus patvirtintas tvarkas.
16. Mokiniams išduodami pažymėjimai:
16.1. Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimai išduodami pabaigus pagrindinio
muzikinio ir pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei muzikos mėgėjų programas.
16.2. Mokyklos nustatyto pavyzdžio pažymėjimai išduodami pabaigus pradinio muzikinio ir
pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, išplėstinio muzikinio ugdymo ir suaugusių
dailės studijos programas. Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis
ir įvertinimas.
17. Mokinių komplektavimas, dalijimas į grupes vykdomas vadovaujantis protingumo
principu suderinus su mokyklos taryba ir neviršijant mokyklos turimų asignavimų.
18. Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į mokinių, tėvų ir mokytojų pasiūlymus bei
įvertinant mokyklos galimybes, įsiklausant į mokyklos tarybos siūlymus.

1 priedas
FORTEPIJONO IR SMUIKO INSTRUMENTŲ
UGDYMO PLANAS 2016/2017 M.M.

Programa
_____________
Klasė
Dalykas
Muzikos instrumentas
Muzikos rašto ir kultūros
pažinimas
Solfedis
Antrasis muzikos instrumentas

Pradinio muzikinio formalųjį
švietimą papildančio ugdymo
programa
1
2
1

2
2
1

3
2
1

Pagrindinio muzikinio formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programa

4
2
-

5
2
-

6
2
-

7
2
-

2
Laisvai pasirenkami dalykai
1
1
1

2

2

2

1

1

1

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
4

2
2
2
4

2
2
2
4

2
2
2
4

7

8

8

9

9

9

9

-

(akordeonas, el. vargonai,
fleita, smuikas, fortepijonas,
gitara)
Vokalinis ansamblis
Liaudiškos muzikos kapela
Instrumentinis ansamblis
Minimalus valandų skaičius
mokiniui per savaitę
Maksimalus valandų skaičius
mokiniui per savaitę

Pastabos:
1. Mokinio pasirinktų programų branduolys yra privalomas, laisvai pasirenkami dalykai, kuriuos
atsižvelgdama į vaikų poreikius ir turimas galimybes siūlo mokykla – neprivalomi.
2. Antruoju muzikos instrumentu mokiniai gali pasirinkti vieną iš mokykloje mokomų muzikinių
instrumentų: akordeoną, el. vargonus, fleitą, smuiką, fortepijoną, gitarą.
3. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose (vokaliniame
ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje).
4. Muzikos instrumento, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios. Vokalinio ansamblio
minimalus mokinių skaičius 10, tautinės muzikos kapelos – 10, instrumentinio ansamblio – 2
mokiniai.
5. Vokaliniame ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje dalyvauti
siūloma talentingiausiems muzikinių programų mokiniams. Ansamblio vadovas parengia meninio
kolektyvo programą, dalyvių sąrašą ir veiklos planą, kurie aprobuojami metodinėje taryboje ir teikiami
tvirtinti direktoriui. Atsiskaitoma viename iš viešųjų mokyklos koncertų.
6. Koncertmeisterio valandos smuiko pradinio muzikinio ugdymo programos mokiniams – 0,5
savaitinės valandos, smuiko pagrindinio ugdymo programos mokiniams – 1 savaitinė valanda.
Vokalinio ansamblio koncertmeisterio valandos – 1 savaitinė valanda.

2 priedas
FORTEPIJONO IR SMUIKO IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PLANAS
2016/2017 M.M.
Dalykas

I mokymo
metai
2

Muzikos instrumentas

II mokymo
metai
2

III mokymo
metai
2

Laisvai pasirenkami dalykai

Antrasis muzikos instrumentas
(akordeonas, el. vargonai, fleita, smuikas,
fortepijonas, gitara)

1

1

1

Vokalinis ansamblis

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

7

7

7

Liaudiškos muzikos kapelą,
Instrumentinį ansamblis
Minimalus valandų skaičius mokiniui per
savaitę
Maksimalus valandų skaičius mokiniui per
savaitę

Pastabos:
1. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams baigusiems pagrindinio muzikinio
ugdymo programą ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus. Baigus šią
programą išduodami mokyklos nustatyto pavyzdžio programos baigimo pažymėjimai.
2. Muzikos instrumento, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios, vokalinio ansamblio
minimalus mokinių skaičius 10, tautinės muzikos kapelos – 10, instrumentinio ansamblio – 2
mokiniai.
3. Koncertmeisterio valandos smuiko išplėstinio muzikinio ugdymo programos mokiniams – 1
savaitinė valanda. Vokalinio ansamblio koncertmeisterio valandos – 1 savaitinė valanda.
4. Vienas mokinys gali dalyvauja ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose (vokaliniame
ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje).
5. Antruoju muzikos instrumentu mokiniai gali pasirinkti vieną iš mokykloje mokomų muzikinių
instrumentų: akordeoną, el. vargonus, fleitą, smuiką, fortepijoną, gitarą.
6. Galima rinktis šiuos programos variantus:
6.1. Tik muzikinį instrumentą;
6.2. Muzikinį instrumentą ir daugiausiai du iš laisvai pasirenkamų muzikinių dalykų.

3 priedas
AKORDEONO, GITAROS, FLEITOS, ELEKTRONINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ
(EL. VARGONŲ)
UGDYMO PLANAS 2016/2017 M.M.
Programa
_____________
Klasė
Dalykas
Muzikos instrumentas
Muzikos rašto ir kultūros
pažinimas
Solfedis
Antrasis muzikos instrumentas

Pradinio muzikinio
formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
programa
1
2
2
2
1
1

Pagrindinio muzikinio formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programa

3
2
-

1
Laisvai pasirenkami dalykai
1
1

4
2
-

5
2
-

2

2

1

1

(akordeonas, el. vargonai,
fleita, smuikas, fortepijonas,
gitara)
Vokalinis ansamblis
Liaudiškos muzikos kapela

Instrumentinį ansamblis
Minimalus valandų skaičius
mokiniui per savaitę
Maksimalus valandų skaičius
mokiniui per savaitę

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
4

2
2
2
4

7

8

8

9

9

Pastabos:
1. Mokinio pasirinktų programų branduolys yra privalomas, laisvai pasirenkami dalykai, kuriuos
atsižvelgdama į vaikų poreikius ir turimas galimybes siūlo mokykla – neprivalomi.
2. Antruoju muzikos instrumentu mokiniai gali pasirinkti vieną iš mokykloje mokomų muzikinių
instrumentų: akordeoną, el. vargonus, fleitą, smuiką, fortepijoną, gitarą, birbynę.
3. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose (vokaliniame
ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje).
4. Muzikos instrumento, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios. Vokalinio ansamblio
minimalus mokinių skaičius 10, tautinės muzikos kapelos – 10, instrumentinio ansamblio – 2
mokiniai.
5. Vokaliniame ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje dalyvauti
siūloma talentingiausiems muzikinių programų mokiniams. Ansamblio vadovas parengia meninio
kolektyvo programą, dalyvių sąrašą ir veiklos planą, kurie aprobuojami metodinėje taryboje ir teikiami
tvirtinti direktoriui. Atsiskaitoma viename iš viešųjų mokyklos koncertų.
6. Koncertmeisterio valandos fleitos, smuiko pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programos mokiniams – 0,5 savaitinės valandos, smuiko pagrindinio muzikinio formalųjį

švietimą papildančio ugdymo programos mokiniams – 1 savaitinė valanda. Vokalinio ansamblio
koncertmeisterio valandos – 1 savaitinė valanda.
4 priedas
AKORDEONO, GITAROS, FLEITOS, ELEKTRONINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ (EL.
VARGONŲ) IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PLANAS
2016/2017 M.M.
Dalykas

I mokymo
metai
2

Muzikos instrumentas

II mokymo
metai
2

III mokymo
metai
2

Laisvai pasirenkami dalykai

Antrasis muzikos instrumentas
(akordeonas, el. vargonai, fleita, smuikas,
fortepijonas, gitara)

1

1

1

Vokalinis ansamblis

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

7

7

7

Liaudiškos muzikos kapelą,
Instrumentinį ansamblis
Minimalus valandų skaičius mokiniui per
savaitę
Maksimalus valandų skaičius mokiniui per
savaitę

Pastabos:
1. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams baigusiems pagrindinio muzikinio
ugdymo programą ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus. Baigus šią
programą išduodami mokyklos nustatyto pavyzdžio programos baigimo pažymėjimai.
2. Muzikos instrumento, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios, vokalinio ansamblio
minimalus mokinių skaičius 10, tautinės muzikos kapelos – 10, instrumentinio ansamblio – 2
mokiniai.
3. Koncertmeisterio valandos fleitos, birbynės išplėstinio muzikinio ugdymo programos mokiniams – 1
savaitinė valanda. Vokalinio ansamblio koncertmeisterio valandos – 1 savaitinė valanda.
4. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose (vokaliniame
ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje).
5. Antruoju muzikos instrumentu mokiniai gali pasirinkti vieną iš mokykloje mokomų muzikinių
instrumentų: akordeoną, el. vargonus, fleitą, smuiką, fortepijoną, gitarą.
6. Galima rinktis šiuos programos variantus:
6.1. Tik muzikinį instrumentą;
6.2. Muzikinį instrumentą ir daugiausiai du iš laisvai pasirenkamų muzikinių dalykų.

5 priedas
DAILĖS UGDYMO PLANAI
KERAMIKOS UGDYMO PLANAS
2016/2017 M.M. (5 mokslo metai)
Programa
_____________
Klasė
Dalykas

Pagrindinis dalykas
(keramika)
Kompozicija
Piešimas
Tapyba
Valandų skaičius mokiniui per
savaitę

Pradinio dailės
formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
programa
1
2
3
3

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programa

3
3

4
3

5
3

1
1
1
6

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

6

6

6

6

Pastabos:
1. Piešimas padeda suvokti tikrovės formų įvairovę, formuoti jų perteikimo bei studijavimo įgūdžius.
Piešimas apima studijinį (struktūrinis, analitinis, konstruktyvinis, kompozicinis ir kt.), eskizinį bei
interpretacinį piešinį.
2. Tapyba (spalvinė raiška) - tai tapybinio aplinkos suvokimo ir perteikimo bei spalvos, kaip dailės
raiškos priemonės naudojimo pagrindai. Ji apima spalvininkystę, tapybinę plastiką, formos ir erdvės
kūrimą spalva, įvairias tapybos technikas ir kt.
3. Kompozicija supažindina su dailės kūrimo principais. Ji apima kompozicijos pagrindus ir tapybą,
keramiką, tekstilę. Kompozicija - tai kompozicijos pagrindai, akcentuojantys pasirinktosios dailės
šakos kompozicijos specifiką.
4. Vidutinis mokinių skaičius grupėje - 8.
5. Į pirmą klasę priimami mokyklinio amžiaus mokiniai nuo 6 metų. Savarankiškai pasirengę mokiniai
gali būti priimami į bet kurią klasę.
6. Kadangi mokykla mažakomplektė, grupėje yra dirbama su įvairių klasių mokiniais, pateikiant jiems
skirtingas užduotis.

6 priedas

MUZIKOS MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PLANAS
2016/2017 M.M.
Dalykas
I metai
II metai
1.Muzikos instrumentas (fortepijonas,
1
1
akordeonas, el. vargonai, fleita, gitara, smuikas)
Laisvai pasirenkami dalykai
Vokalinis ansamblis
2
2
Liaudiškos muzikos kapela
2
2
2
2
Instrumentinis ansamblis
Minimalus valandų skaičius mokiniui per savaitę
1
1
Maksimalus valandų skaičius mokiniui per savaitę
5
5
Pastabos:

III metai
1

IV metai
1

2
2
2
1
5

2
2
2
1
5

1. Anksčiau muzikos nesimokiusiems vyresniems nei 14 metų mokiniams ir suaugusiesiems muzikos
mokintis siūloma pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą.
2. Minimaliai muzikos mėgėjas renkasi vieną iš mokykloje esamų muzikos instrumentų - fortepijoną,
akordeoną, el. vargonus, fleitą, gitarą, smuiką.
3. Muzikos instrumento pamokos yra individualios, vokalinio ansamblio minimalus mokinių skaičius
10, tautinės muzikos kapelos – 10, instrumentinio ansamblio – 2 mokinių.
4. Vienas mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokomųjų kolektyvų programose (vokaliniame
ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje, instrumentiniame ansamblyje).
5. Koncertmeisterio valandos nuo antrų mokymosi metų – 0,5 savaitinės valandos.

Direktorius

Mindaugas Labanauskas

Mokyklos tarybos pirmininkė

Rūta Bimbaitė

SUDERINTA:

vyriausioji specialistė Virginija Zujienė

