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  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos, mokyklos Didžiasalio skyriaus (toliau - Mokykla)
ugdymo planas  reglamentuoja muzikinio ugdymo programų - ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir
išplėstinio – įgyvendinimą 2017–2018 mokslo metais. 
2. Mokyklos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas,  Neformaliojo vaikų 
švietimo (formalųjį ugdymą papildančio ugdymo) koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Ignalinos rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

3. Mokyklos tarybos aprobuotą ir su steigėju suderintą ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius.
4.  Ugdymo plano  turinys  formuojamas mokyklos bendruomenei -  mokytojams, mokiniams, jų
tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  –  laisvai  bendradarbiaujant  ir  vadovaujantis  demokratinėmis
nuostatomis.
5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:
Muzikinio  ugdymo  branduolys  –  moksleivių  meninę  raišką  ir  brandą  užtikrinanti
rekomenduojamų muzikos dalykų visuma.
Pamoka  – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Ankstyvojo muzikinio neformaliojo vaikų švietimo programa (toliau- ankstyvojo muzikinio
ugdymo programa) – 5-6 metų vaikams; trukmė 1-2 metai
Pradinio  muzikinio  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo  programa  (toliau-  pradinio
muzikinio ugdymo programa) –  pradinių muzikos žinių,  muzikavimo gebėjimų ir  įgūdžių bei
bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų mokiniams suteikimas; programos trukmė 3 metai.
Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa  (toliau- pagrindinio
muzikinio  ugdymo  programa)  –  mokinių  muzikos  žinių  sistemiškas  plėtimas,  muzikavimo
gebėjimų  ir  įgūdžių  stiprinimas,  bendrųjų  ir  dalykinių  muzikinių  kompetencijų  suteikimas;
programos trukmė 4 metai.
Išplėstinio  muzikinio  neformaliojo  vaikų  švietimo  programa (toliau-  išplėstinio  muzikinio
ugdymo programa ) -  moksleiviams, baigusiems pagrindinio muzikavimo programą, turintiems
muzikinių gabumų,  pasiekimų ir  pageidaujantiems plėtoti  įgytus  meninės saviraiškos  gebėjimus
arba įgyti pradinius kito muzikos instrumento  įgūdžius. Programos trukmė 1-2 metai.

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

6.Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatais,
Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2015  m.  sausio  27  d.   įsakymu  Nr.  V-48
patvirtintomis  Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų
rengimo ir įgyvendinimo, Neformaliojo vaikų švietimo (formalųjį ugdymą papildančio ugdymo)
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d.
įsakymo  Nr.  V-554  redakcija), Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos  2016–2019  m.
strateginiu  planu,  strateginio  plano  įgyvendinimo  analize,  atsižvelgiant  į  mokinių  poreikius,
gebėjimus ir galimybes. 



7. Ugdymo plano projektą rengė 2017 m. gegužės 25 d. mokyklos direktoriaus  įsakymu Nr. OV-38
sudaryta darbo grupė.  Ugdymo plano projektą 2017 m. gegužės 29 d. d.  svarstė ir  jam pritarė
Mokyklos taryba, protokolo Nr. MT-3.
8. Sudarant ugdymo planą, atsižvelgta į veiklos organizavimo būdą, ugdytinių gebėjimus, poreikius
ir mokyklos finansines galimybes.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Mokslo metų pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2018 m. gegužės 31 d.
10. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais:
I  pusmetis 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.
II  pusmetis 2018 m. sausio 2 d. – 2018 m. gegužės 31 d.
11.   Mokinių atostogų laikas  derinamas  su bendrojo ugdymo mokyklų  rudens,  Šv.  Kalėdų,  Šv.
Velykų.
12. Mokinių atostogų metu, suderinus su tėvais, mokykla gali organizuoti repeticijas, koncertus,
komandiruotes, keliones ir kitus, su neformaliuoju švietimu susijusius renginius.
13. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Jei organizuojami renginiai, susiję su mokyklos koncertine,
projektine bei kita, su ugdymu susijusi  veikla, dirbama ir savaitgaliais.
14. Ugdomoji  veikla (individualios ir grupinės pamokos) vyksta nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
15. 1 – 9 klasių mokinių pamokos trukmė 45 minutės.
16.  Mokiniams,  priimtiems  mokytis  pagal  ankstyvojo,  pradinio  ugdymo  1  klasės  ir  išplėstinio
muzikinio ugdymo programas, pagrindiniam dalykui skiriama 1 savaitinė pamoka, ją skaidant po 25
minutes ir dirbant su mokiniu 2 kartus per savaitę. Tėvams (globėjams) pageidaujant, pamoka gali
būti neskaidoma.
17. Mokiniams, besimokantiems pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų
prašymus  bei  dalyvavimą  meninių  kolektyvų  veikloje,  esant  galimybei,  skiriama  papildomo
instrumento viena pamoka.
18. Atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė tarp pamokų – 5 minutės.
Pamokų ir pertraukų laikas:

  8.00 – 8.45                           14.00 – 14.45 
  8.50 – 9.35                           14.50 – 15.35
  9.40 – 10.25                         15.40 – 16.25
 10.30 –11.15                         16.30 – 17.15
 11.30 – 12.15                        17.20 – 18.05

         12.20 – 13.05                        18.10 – 18.55
 13.10 – 13.55                        19.00 -  19.45

19.  Suderinę  su  Ignalinos  „Šaltinėlio“  mokyklos,  Ignalinos  Česlovo  Kudabos  progimnazijos,
Ignalinos  gimnazijos  administracijomis  ir  mokinių  tėvais,  individualius  užsiėmimus  mokytojai
skiria minėtų bendrojo ugdymo įstaigų muzikos pamokų laiku.
20. Mokyklos egzaminų, perklausų, koncertų tvarkaraščiai, jei minėti renginiai vykdomi pamokų
metu, derinami su rajono bendrojo ugdymo įstaigomis iš anksto.
21. Mokytojų parengtos meninio ugdymo programos svarstomos metodinėje grupėje. Programas
tvirtina mokyklos direktorius. Programos konkretizuojamos sudarant kiekvieno mokinio individualų
repertuarą pusmečiui, kurį mokytojai aptaria metodinėje grupėje.
22. Grupinių užsiėmimų ilgalaikius planus sudaro dalyką dėstantys mokytojai, aptaria  metodinėje
grupėje,  tvirtina mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.



IV. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

23. Muzikinis ugdymas vykdomas neišskiriant mokymo lygių.
24. Mokslo metų I ir II pusmečių pradžioje mokytojai pildo:
24.1.   mokinių  individualius  ugdymo  planus  Individualaus  ugdymo  dienyno  skiltyje  „Ugdymo
turinys“;
24.2.  grupinių pamokų planus - mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintoje formoje „Mokomosios
medžiagos planas“.
25.  Mokslo  metų  I  ir  II  pusmečių  grupinių  pamokų  ir  individualūs  ugdymo  planai  svarstomi
mokyklos metodinėje grupėje. Pamokų  ugdymo planus tvirtina mokyklos administracija.
26. Per mokslo metus, tėvams (globėjams,  rūpintojams) pageidaujant raštu, mokinys turi galimybę
pakeisti pagrindinio dalyko mokymo programą į jam labiau priimtiną. Pasirinkimas įforminamas
direktoriaus įsakymu.
27.  Papildomas  muzikos  instrumentas.  Dalyko  tikslas  –  plėtoti  muzikos  suvokimą,  muzikinį
komunikabilumą,  muzikavimo  įgūdžius.  Papildomu  muzikos  instrumentu  rekomenduojamas
fortepijonas.  Jei  yra  galimybė,  mokiniai  antruoju  muzikos  instrumentu  gali  rinktis  solinio
dainavimo, chorinio dainavimo pamokas ar mokytis groti kitais muzikos instrumentais. 
28. Papildomas muzikos instrumentas skiriamas, esant galimybei, gerai besimokantiems mokiniams
nuo 2 klasės, skiriant 1 savaitinę valandą. 
29. Pagrindinio muzikos instrumento, papildomo muzikos instrumento, solinio dainavimo pamokos
yra individualios.
30.  Chorinio  dainavimo,  muzikos  istorijos  ir  solfedžio  pamokos – grupinės.  Grupės  sudaromos
atsižvelgiant į klasėse esančių vaikų skaičių. Rekomenduojamas mokinių skaičius grupėje 10.
31.  Mokiniams, gyvenantiems bei lankantiems bendrojo ugdymo įstaigą ne Ignalinoje, pateikus
motyvuotą tėvų prašymą raštu dėl grupinių pamokų laisvu grafiku lankymo, leidžiama, suderinus su
grupinių pamokų (solfedžio,  muzikos istorijos) mokytojais,  lankyti  ir  atsiskaityti  minėtų dalykų
kursą pagal nustatytą individualų tvarkaraštį. 
32. Laisvu grafiku lankančių mokinių grupines pamokas sąrašas:
32.1. svarstomas direkcinėje taryboje;
32.2. įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
33. Solfedžio ir chorinio dainavimo pamokoms skiriamos 2 savaitinės pamokos, esant mažiau nei
10 mokinių grupėje – viena savaitinė pamoka. 

      34. Solfedžio pamokos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio muzikinio ugdymo 
programą nuo 1 klasės.

      35. Besimokantiems mokiniams pagal ankstyvojo (0 klasė) ir išplėstinio muzikinio ugdymo 
programas (8-9 klasės), solfedžio pamokos neskiriamos.

      36. 4-7 klasių mokiniams  muzikos istorijos pamokoms skiriama viena savaitinė valanda. 
37. 1-3  klasių mokiniams  muzikos istorijos pamokos neskiriamos.

38.  Ankstyvojo  muzikinio  ugdymo programa.   Programa skirta  5-6 metų  vaikams (0  klasė),
trukmė 1-2 metai.

 Ankstyvojo muzikinio ugdymo planas



Dalykas Mokinių skaičius Mokymo metai (klasė), dalykams
skiriamų savaitinių pamokų skaičius

1 (0)

Muzikos instrumento 
pažinimas

4 1

39. Pradinio  muzikinio  ugdymo  programa.  Mokiniui  privalomi  yra  šie  branduolio  dalykai:
pagrindinis dalykas – muzikos instrumentas  (dainavimas) ir solfedžio. Pasirenkamuosius dalykus –
papildomą  muzikos  instrumentą  (dainavimą),  instrumentinius  kamerinius  ansamblius,
mokomuosius meninius kolektyvus siūlo mokykla. 
40. Programos trukmė 3 metai (1-3 klasės). Programos tikslas: supažindinti mokinius su pagrindinio
instrumento  (dainavimo)  technika,  meninės  išraiškos  priemonėmis  ir  padėti  mokiniams  įgyti
instrumentinio  arba  vokalinio  muzikavimo žinių  bei  įgūdžių,  pasirenkant  vieną  iš  šių  muzikos
instrumentų:  fortepijoną,  smuiką,  klasikinę  gitarą,  kontrabosą,  akordeoną,  kankles,  saksofoną,
klarnetą,  fleitą, trimitą, birbynę, mušamuosius muzikos instrumentus, solinį ir chorinį dainavimą.

Pradinio muzikinio ugdymo planas

Dalykas
Mokinių skaičius Mokymo metai (klasė), dalykams

skiriamų savaitinių pamokų skaičius
1 2 3

Pagrindinis 
dalykas

Muzikos 
instrumentas 86

1 2 2
Solinis, 
chorinis 
dainavimas

5

Privalomas Solfedžio 2 2 2
Pasirenkamieji
(neprivalomi) 
dalykai

Papildomas muzikos instrumentas 
(dainavimas)

- 0-1*     0-1* 

Instrumentiniai kameriniai 
ansambliai
(kanklių, fortepijonų, fleitų, gitarų, 
smuikininkų bei įvairios kamerinės 
sudėties ans.)

0-1 1 1

Mokomasis meninis kolektyvas -   
jaunučių choras

2 2 2

Minimalus pamokų skaičius 5 7 7
Maksimalus pamokų skaičius 6 8 8

                 * Papildomo muzikos instrumento (dainavimo) pamokos skiriamos atsižvelgiant į turimas lėšas. 
 

41.   Pagrindinio muzikinio ugdymo programa.  Mokiniui privalomi yra šie branduolio dalykai:
pagrindinis dalykas – muzikos instrumentas (dainavimas), solfedžio, muzikos istorija.  Programos
trukmė 4 metai (4 - 7 klasės). Programos tikslas: sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias,
stiprinti  muzikavimo  gebėjimus  ir  įgūdžius  bei  suteikti  bendrųjų  ir  dalykinių  muzikinių
kompetencijų.  Mokiniai tęsia pasirinkto muzikos instrumento (dainavimo) studijas.

Pagrindinio muzikinio ugdymo planas



Dalykas
Mokinių skaičius Mokymo metai (klasė), dalykams skiriamų

savaitinių pamokų skaičius
4 5 6 7

Pagrindinis 
dalykas

Muzikos 
instrumentas

66
2 2 2 2

Solinis 
dainavimas

5

Privalomi
dalykai

Solfedžio 2 2 2 1
Muzikos istorija 1 1 1 1

Pasirenkamieji
(neprivalomi) 
dalykai

Papildomas muzikos instrumentas
(dainavimas)

   0-1*   0-1* 0-1*  0-1*

Instrumentiniai kameriniai 
ansambliai
(kanklių, fortepijonų, gitarų bei 
įvairios sudėties ansambliai)

0-1* 0-1* 0-1* 0-1*

Mokomieji meniniai kolektyvai  
(styginių ansamblis, liaudiškos 
muzikos kapela „Nendrelė“, 
akordeonų orkestras) 

1 1 1 1

Mokomasis meninis kolektyvas - 
Pučiamųjų instrumentų orkestras

 3 3  3  3

Minimalus pamokų skaičius 9 9 9 8
Maksimalus pamokų skaičius 11 11 11 10

              *  Papildomo  muzikos instrumento (dainavimo),  instrumentinių kamerinių ansamblių pamokos
skiriamos atsižvelgiant į turimas lėšas 

42. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa. Programą lankantys mokiniai pasirenka:
42.1.  tobulinti pagrindinio muzikos instrumento grojimo (dainavimo) įgūdžius;
42.2.  įgyti pradinius kito muzikos instrumento  įgūdžius.
43.  Išplėstinio muzikinio ugdymo programą lankantiems mokiniams rekomenduojama dalyvauti
mokomuosiuose  meniniuose  kolektyvuose  arba  muzikuoti  įvairios  sudėties  kameriniuose
ansambliuose. Programos trukmė 1-2 metai.
44.  Papildomas muzikos instrumentas (dainavimas)  programą lankantiems mokiniams skiriamas
atsižvelgiant į dalyvavimą mokomųjų kolektyvų veikloje ir į turimas lėšas. 

          Išplėstinio  muzikinio ugdymo planas

Dalykas Mokinių skaičius
Mokymo metai (klasė), dalykams

skiriamų savaitinių pamokų
skaičius

1 (8) 2(9)
Pagrindinis 
dalykas

Muzikos 
instrumentas 11 1 1

Pasirenkamieji 
(neprivalomi) 
dalykai

Papildomas muzikos instrumentas 
(dainavimas)

0-1 0-1
    

Instrumentiniai kameriniai ansambliai
(kanklių, gitarų, fortepijonų bei įvairios 
sudėties ans.)

0-1 0-1

Mokomieji meniniai kolektyvai  (styginių 



ansamblis, liaudiškos muzikos kapela 
„Nendrelė“) 

Minimalus pamokų skaičius 1 1
Maksimalus pamokų skaičius 3 3

        

45. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis. Profesinės linkmės muzikinis ugdymas – 
pagal neformaliojo vaikų švietimo programą vykdomas ugdymas, skirtas gabiems ir itin gabiems, 
aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, dalyvaujantiems konkursinėje ir koncertinėje 
veikloje, siekiantiems muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno 
studijų srities programas. Modulio ugdymo planas tvirtinamas  mokyklos direktoriaus įsakymu.

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio planas 

Dalykas Mokinių
skaičius Mokymo

metai (klasė)

 Pagrindiniam
dalykui

skiriamų
savaitinių
pamokų
skaičius

Pasirenkamiesie
ms dalykams 
skiriamų 
savaitinių 
pamokų skaičius 

Pagrindinis 
dalykas

Saksofonas

3

6
3Smuikas 3

Akordeonas 5
Pasirenkamieji
dalykai

Pučiamųjų
instrumentų

orkestras
           

3

Styginių
ansamblis

1

Akordeonų
orkestras

1

 Pagrindinio dalyko pamokų skaičius iš viso: 3 val. 

46. Muzikinio ugdymo programų įgyvendinimas Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos
Didžiasalio skyriuje. Skyrių lanko 9 pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas
besimokantys mokiniai. 

Dalykas Mokinių
skaičius
Iš viso

 Muzikinio ugdymo programas lankančių mokinių
skaičius

Ankstyvojo Pradinio Pagrindinio Išplėstinio

Pagrindinis 
dalykas

Fortepijonas 9 - 5 4 -

Privalomi
dalykai

Solfedžio - 5 4 -
Muzikos istorija - - 4 -

Dalykams skiriamų savaitinių pamokų skaičius
Fortepijonas - 1-2* 2 -
Solfedžio - 1 1 -
Muzikos istorija - - 1 -

Minimalus pamokų skaičius 2 4 -



Maksimalus pamokų skaičius 3 4 -
* pradinio muzikinio ugdymo programą 1 klasę  lankantiems mokiniams skiriama 1 savaitinė 
pamoka; 2-3 klasės mokiniams – 2 pamokos.

47.  Mokinių skaičius grupinėse pamokose.  Dėl mažo mokinių skaičiaus skyriuje grupinių 
pamokų  (solfedžio ir muzikos istorijos)  klasės jungiamos. Jungiant klases, atsižvelgiama į grupinių
pamokų temų giminingumą ir sudėtingumą. 

Solfedžio Muzikos istorija

1 savaitinė pamoka 1 savaitinė pamoka

Jungiamos klasės  Mokinių skaičius 
grupinėje pamokoje

  Jungiamos klasės  Mokinių skaičius 
grupinėje pamokoje

1, 2,3 5 - -

 4, 5, 6 4 4,5,6 4
Pastaba. 7 klasės mokinių 2017-2018  m. m. mokyklos Didžiasalio skyriuje nėra.  

V. MUZIKINIS UGDYMAS MOKOMUOSIUOSE MENO KOLEKTYVUOSE  
  

 Mokomųjų meninių kolektyvų pasiskirstymas mokyklos skyriuose

Mokyklos 
skyriai

Skyrių 
klasės 
(mokomieji 
dalykai)

 Mokomieji meniniai kolektyvai

Akordeono -  Akordeonininkų orkestras (dalyvauja 
akordeono sk., mušamųjų muzikos 
instrumentų, styginių sk. mokiniai)

Liaudiškos muzikos kapela
„Nendrelė“ 
(dalyvauja akordeono, 
pučiamųjų, styginių ir 
teorinio sk. mokiniai)

Pučiamųjų Birbynės

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Fleitos

Klarneto

Saksofono

Trimito

Styginių Kanklių Kanklių ansamblis

Klasikinės 
gitaros

Gitaristų ansamblis

Smuiko Styginių ansamblis

Teorinio Muzikos 
istorijos

Solfedžio

Solinio 
dainavimo

Chorinio 
dainavimo

Jaunučių choras
Jaunių choras



Fortepijono - -

48.  Mokyklos  mokomųjų  meno  kolektyvų  tikslas  –  plėtoti  ansamblinio  muzikavimo,  sceninės
kultūros,  muzikos  interpretacijos  ir  meninės  saviraiškos  įgūdžius,  reprezentuoti  ir  aktyvinti
mokyklos kultūrinį gyvenimą, mokinių ir mokytojų meninę veiklą.
49. Pučiamųjų instrumentų orkestrą lanko visi pučiamųjų skyriaus 4 – 7 klasių mokiniai. Orkestro
repeticijoms  skiriamos  3  valandos  per  savaitę.  Orkestrą  gali  lankyti,  rekomendavus  pučiamųjų
skyriaus  vedėjui,  papildomą  pučiamąjį  instrumentą  lankantys,  taip  pat  besimokantys  pagal
išplėstinio muzikinio ugdymo programas  mokiniai.
50.  Mokytojų  nuožiūra,  atsižvelgiant  į  repertuarą  ir  ugdymo turinio  programą,  buriami  įvairios
sudėties  mokomieji  kameriniai  ansambliai:  klasikinių  gitarų,  akordeonų,  fortepijonų,  pučiamųjų
instrumentų, taip pat mišrūs instrumentiniai ansambliai.
51. Kontaktinės valandos skiriamos mokyklos mokomiesiems meniniams kolektyvams: liaudiškos
muzikos kapelai „Nendrelė“, pučiamųjų instrumentų ir akordeonininkų  orkestrams.  
52. Mokomųjų meninių kolektyvų veikloje gali dalyvauti mokiniai pabaigę mokyklos programas.
        

VI. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

53. Mokinių pasiekimai vertinami:
53.1. vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu;
53.2.  perklausų, įskaitų, koncertų, egzaminų forma, pagal dalykų mokymo programoje numatytus
reikalavimus.
54. Su Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka yra supažindinti mokiniai, mokinių tėvai.
Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.muzika.ignalina.lm.lt  . 
55.  Egzaminai  vykdomi  baigus   pradinio  muzikinio  ugdymo programą (3 klasė)  ir  pagrindinio
muzikinio ugdymo programą (7 klasė).
56. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, mokytojų tarybos
sprendimu ir įforminama mokyklos direktoriaus įsakymu. 
57. Mokiniai  gali  būti  atleidžiami  mokytojų  tarybos  posėdžio  sprendimu  nuo  perklausų,  įskaitų,
egzaminų dėl ligos ar kitų  rimtų priežasčių. 
58. Mokinių veikla fiksuojama individualių ir grupinių pamokų dienynuose pagal mokykloje nustatytą
tvarką bei mokinių pasiekimų knygelėse, kurias pildo mokytojai.  
59.  Mokiniams,  baigusiems  muzikinio  ugdymo  branduolį  (pradinio  ir  pagrindinio  muzikinio
ugdymo programas)  ir  išlaikiusiems baigiamuosius  egzaminus,  išduodami  Lietuvos Respublikos
švietimo  ir  mokslo  ministerijos  nustatyto  pavyzdžio  Neformaliojo  vaikų  švietimo  pažymėjimai
(kodas 9201, serija NV). 
60.  Mokyklos pažymos išduodamos mokiniams pateikus prašymą raštu:
60.1. baigusiems išplėstinio muzikinio ugdymo programą;
60.2. nebaigusiems bazinio kurso ir išvykstantiems iš mokyklos.

            61.  Mokiniams, baigusiems išplėstinio muzikinio ugdymo programą, Neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimų  ir pažymų išdavimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

VII. TARIFIKUOJAMŲ VALANDŲ SUVESTINĖ PAGAL PROGRAMAS 
  

Eil. Pagrindinis dalykas Mokinių skaičius Tarifikuojamų valandų

http://www.muzika.ignalina.lm.lt/


Nr. skaičius
1. Fortepijonas 43 77
2. Smuikas 19 31
3. Gitara 38 65
4. Kanklės 14 25
5. Akordeonas 27 46
6. Fleita 11 18
7. Saksofonas 11 20
8. Trimitas 2 4
9. Birbynė 1 2
10. Klarnetas 1 2
11. Solinis dainavimas 9 17
12. Chorinis dainavimas 1 -*

Iš viso 177 307
* Chorinio dainavimo mokinys lanko grupinę jaunučių choro pamoką

Eil.
Nr.

Papildomas instrumentas
(dainavimas)

Mokinių skaičius Tarifikuojamų valandų
skaičius

1. Fortepijonas 20 19,5

2. Klasikinė gitara 5 5

3. Kontrabosas 4 4

4. Mušamieji muz. instrumentai 2 2

5. Fleita 1 1

6. Akordeonas 1 1

7. Kanklės 1 1

8. Solinis dainavimas 6 6

Iš viso 40 39,5

Eil.
Nr.

Grupiniai užsiėmimai Mokinių skaičius Tarifikuojamų valandų
skaičius

1. Solfedžio  165 * 29

2. Muzikos istorija  71 * 8

Iš viso               162 37
      *solfedžio programą lanko pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo mokiniai (1-7 klasės)

* muzikos istorijos programą lanko pagrindinio muzikinio ugdymo mokiniai (4-7 klasės)

Eil.
Nr.

Mokomieji meniniai kolektyvai Mokinių skaičius Tarifikuojamų valandų
skaičius

1. Pučiamųjų instrumentų orkestras 18 3

2. Liaudiškos  muzikos  kapela 7 1



„Nendrelė“
3. Chorinis dainavimas 30 4
 4. Akordeonininkų orkestras 15 1

Iš viso 70 9

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Už ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius.

63. Ugdymo planas skelbiamas mokyklos  interneto svetainėje www.muzika.ignalina.lm.lt

64. Atsiradus ugdymo plane nenumatytiems atvejams,  mokyklos  direktoriaus įsakymu gali būti 
koreguojamas. 

65. Ugdymo planas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

SUDERINTA                                                                        
Ignalinos Miko Petrausko                                                        
muzikos mokyklos tarybos                                           
2017 m. rugpjūčio 29 d.                                                      
posėdžio protokolu Nr. MT - 4                                         
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 laikinai einanti vedėjo pareigas 
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2017-08- 

  


