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SUDERINTA
Kalvarij os savivaldybes administracijos
direktoriaus
2022m. birZelio d. isakymuNr. D-

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS
2022-2A?3 MOKSLO VrrU NEFORMALTOJO SVTBUVTO rR FORMATV4 SVrcUVr4

PAPILDANCIO UGDYMO PROGRAMU IGYVENDINIMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

T. 2022-2023 mokslo metq Kalvarijos meno mokyklos ugdymo planas reglamentuoja
formalqji Svietim4 papildandio (pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo) ir neformaliojo
(ankstyvojo ugdymo, muzikos megejq ir i5plestinio meninio ugdymo) programq igyvendinim4
mokykloje.

2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo esme ir prioritetai:
2.1. vadovaujantis demokratindmis nuostatomis, sudaryti s4lygas mokyklos bendruomends

kurybinei veiklai;
2.2. tenkinti ugdytiniq ugdymo (si) gabumq ir kfirybi5kumo atskleidimo, savirai5kos

poreikius;
2.3. suteikti meninE brand4, laiduojant ugdymo tgstinum4 auk5tesndse meninio profilio

istaigose.
3. Programiniq reikalavimq igyvendinimui mokykloje veikia meno kolektyvai,

vykdantys neformaliojo meninio ugdymo programas bei projekhrs, siekiant reprezentuoti ir
aktyvinti mokyklos kulhrini gyvenim4, mokytojq mening veikl4.

4. Ugdymo plano tikslas - nuosekliai ir sistemingai ugdyti ugdytiniq prigimtinius
meninius gebejimus ir asmenines galias, suteikti muzikos, dailes ir Sokio bei bendrqjq
kompetencijq, kuriq reikia produktyviam dalyvavimui Siuolaikiniame kulturiniame gyvenime ir
besirenkant profesij 4.

4. Ugdymo plano uZdaviniai:
4.1. nustatyti pamokq skaidiq, skirt4 ugdymo programoms igyvendinti;
4.2. tobulinti i5plestini menini ugdym4 meninds raiSkos kolektyr,uose;
4.3. atsilvelgiant i poreikiq diktuojamas s4lygas, tobulinti pradinio, pagrindinio, i5plestinio

ir megejq ugdymo programas;
4.4. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo proces4 pagal ugdytiniq poreikius.
5. Mokesti uZ mokymosi paslaugas nustato Kalvarijos savivaldybes taryba.

II SKYRIUS
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

6. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkredius ugdytiniq
ugdymo (si) poreikius ir igyvendinamas, vadovaujantis Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija,

UPC parengtomis Formalqji SvietimE papildandio ugdymo ir Neformaliojo ugdymo

rekomendacijomis, nefonnalqji vaikq Svietim4 ir kit4 mokyklos veikl4 reglamentuojandiais teises

aktais bei mokyklos veiklos ir strateginiais planais.

7. Formuojant mokyklos ugdymo turini ir rengiant ugdymo plan?, remiamasi ugdytiniq
pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacija.

8. Mokyklos ugdymo plano rengimas grindZiamas demokratiSkumo, prieinamumo,

bendradarbiavimo principais, itraukiant pedagogus, ugdytiniq tevus (globejus).



9. Mokykla pasirenka ugdymo plano struktur4 ir form4.

10. Mokyklos ugdymo planas derinamas su mokyklos taryba, Kalvarijos savivaldybes
administracijos direktoriumi ir tvirtinamas Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus isakymu.

11. Mokyklos ugdymo plane iteisinti susitarimai del:

1f .i. ugdymo proceso orgarrizavimo pusmediais;

11.2. ugdymo programoms igyvendinti skirtq valandq paskirstymas prikiauso nuo mokyklai
skiriamq leiq;

11.3. ugdymo organizavimo formq (pamoka - individuali, grupine), repeticija, projektine -
kurybine ir pan.);

11.4. ugdymo turinio planavimo laikotarpiq, strukturos ir kitq su ugdymo turinio susijusiq
aspektrtr;

11.5. ugdytiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos.

III SKYRIUS
UGDYMO PROCESO TRUKME

12. 2022-2023 mokslo metai:

12.1. mokslo metq pradLia2021 m. rugsejo 1 d., mokslo metq pabaiga - 2022 m. geguZes 31
d. (birZelio - rugpjldio menesiais su ugdytiniais gali b[ti i,ykdoma projektine - koncefiine veikla,
r,ykstama i Sventes, festivalius, konkulsus, parodas ir kt.), suderinus laik4 su tevais (globejais));

12.2. ugdymo si pro ce sas skirstomas pusmediais :

12.2.1. I pusmetis - 2022-09-01 1ki2A22-12-31;
12.2.2. II pusmetis - 20n -Al0l iki zAn -05-3 1 ;

12.3. vieneriq mokslo metq ugdymo proceso trukme - 34 savaites;
12.4. mokykla dirba penkias dienas per savaitE;
12.5. ugdymo proceso metu ugdytiniai turi atostogas;
12.6. ugdytiniq atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklq atostogq.
13. Paskelbus ekstremali4 situacij4, keliandi4 pavojrl mokiniq gyrybei ar sveikatai, nustadius

ypating4 epideminE situacij4 del staigaus ir nefprastai didelio uZkrediamq ligq i5pletimo Kalvarijos
mieste, taip pat esant oro temperaturai 20 laipsniq Saldio ar Zemesnei, i mokyklq gali neiti 5 klasiq
mokiniai, esant 25 laipsniams Saldio ar Zemesnei temperat[ru - 6 - 12 klasiq (pagal bendrojo
ugdymo mokyklfl mokiniai. Sios dienos iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq. Mokyklos
direktorius, suderings su mokyklos taryba, priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo,
apie priimtus sprendimus infotmuoja Kalvarijos savivaldybes administracijos Svietimo, kultlros ir
sporlo skyriq.

IV SKYRIUS
UGDYMO (SI) APLINKOS KURIMAS

14. Mokyklos vadovas ir visa bendruomend atsako uZ atviros, ramios, krlrybingos,
vertybines nuostatas puoselejandios, ugdytiniq ir pedagogq ugdymui (si) palankios edukacines
aplinkos kUrim4.

15. Mokyklos aplinka - tai aplinka mokykloje ir uL jos ribq, kurioje igyvendinamas
mokyklos ugdymo turinys. Mokykla skatina pedagogus ir sudaro jiems s4lygas ugdymo turini
igyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: koncertq salese, Svietimo ir kulturos istaigose,
baZnydiose ir kitose vie5osiose erdv€se, koreguojant ugdymo proceso veiksen4.

16. Ugdymo procesas gali buti organizuojamas ivairiomis formomis: pamoka, koncertai,
projektai ir kt.

17. Mokyklos mokymosi aplinka pagal galimybes pritaikyta ugdymo programose i5keltiems
tikslams siekti, sudarant galimybes ugdytiniq aktyviai ugdymo (si) praktinei, teorinei ir kitokiai



veiksenai atsiskleisti ir jq pletoti. Pedagogams sudaromos galimybes (kiek leidZia i5tekliai) dirbti
inovatyviai, naudoiant Siuolaikines mokymo technologijas: internet4, kompiutedus, klasiq irang4.

V SKYRIUS
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

18. Ugdymo diferencijavimas - ugdymo tikslq, uZdaviniq, ugdymo ir ugdymosi turinio-
metodq, mokymo (si) priemoniq, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas ugdytiniq
individualybei.

19. Ugdytiniai skiriasi turima patirtimi, mo{wacija, siekiais, individualiais gebejimais,

mokymosi stiliumi, pasiekimq lygiu ir kt., tai lemia skirtingus ugdymosi poreikius. Diferencijuotu
ugdymu atsiZvelgiama i Siuos poreikius, pritaikant ugdytiniui ugdymo (si) uZdavinius ir uZduotis,

ugdymo turini, metodus, mokymo (si) priemones, temp4 ir skiriam4laik4.
20. Diferencij avimas taikomas:

20. 1. ugdytiniui individualiai;
20.2.ugdytiniq grupei;

20.3. mokykla anabzuoja, kaip ugdymo procese igyvendinamas individualizavimas ir
diferencijavimas, kaip ugdytiniams sekasi pasiekti ugdymo programose numatl.tq pasiekimrl ir
priima sprendimus del tolesnio diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsiZvelgiama i ugdytinio
motyvacij4 ir ugdymo turinio pasirinkim4 bei individuali4 paiangE.

VI SKYRIUS
MOKYKLOSIR TEVv(GLOBEJv)BENDRADARBIAVIMAS

2L Ugdytiniq tevai (globejai) kartu su pedagogais ir ugdytiniais dalyvauja, planuojant

ugdymo proces?, ji igyvendinant ir priimant sprendimus.

22. Ugdytiniq tevai (globejai) nuolat informuojami apie mokykioje organizuojam4 ugdymo
procesQ, ugdytinio pasiekimus, kviediami i susirinkimus, koncertus, konkursus, pusmediq
atsiskaitymus ir kt.

23. Mokykla uZtikrina, kad ugdytiniq tevai (globejai) laiku gautq objektyvi4 grihamq4
informacij4 apie ugdytiniq mokym4si, jil paiangE, elgesiir kt.

VII SKYRIUS
UGDYTINIU PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMAS

24. Ugdytiniq paZangos ir pasiekimrl vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera

su mokyklos keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu.

25. Pedagogai planuoja ugdymosi pasiekimus ir vertinim4, vadovaudamiesi mokykloje
priimtais susitarimais del ugdymo turinio planavimo ir pasiekimq vertinimo, kurie yra patvirtinti
direktoriaus isakymais.

26. Pasiekimq ir paZangos vertinimas yru gindLiamas individualios paZangos principu,

lyginant su ankstesniais ugdytinio pasiekimais.

27. Formalqj! Svietim4 papildandio ugdymo programoje ugdytini4 paZanga ir pasiekimai

vertinami pagal ugdymo programose apra5ytus pasiekimus.



VIII SKYRIUS
LTGDYMO PROGRAMU IGYVENDINTMO BENDROSIOS NUOSTATOS

28. Mokyklos ugdymo tur:inf reglamentuoja visq Kalvarijos meno mok.vklos mokomqjq
dalykq programos. kurios parengtos vadovar-rjantis programiniais reikalavimais. aprobuotos sky-riq

metodiniq grupitl susirinkimuose ir patvirtintos direktoriar-rs jsakymu.

29. Kalvarijos rreno mokyklos ugdymo turini reglamentuoja:

29.1. Rekomendacijos del meninio tbrmalqji Svietim4 papildandio ugdymo programll
rengimo ir igyvendinimo. patvirtintos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.

sausio 27 d. fsakymu Nr. V-48;
29.2. Kalvarijos savivaldybes tarybos 2021 m. rugpjfldio 26 d. sprendimu Nr. T- 142 (1.5E)

..D€l Kalvarijos meno mokyklos nuostatq tvirtinimo" patvirtintais Kalvarijos meno mokyklos
nuostatais:

29.3. Kalvariios savivaldybes tarybos 2019 m. birZelio 13 d. sprendimu Nr. T- 112,.DeI
mokesdio uZ ugdym4 Kalvarijos meno mokykloje nustatymo".

29.4. Lietuvos higienos norrna HN 20:2018 ..Nefbrmaliojo vaikq Svietimo programq

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m.

birZelio 15 d. isakymu Nr. V-696.

IX SKYRIUS
UGDYMO PROGRAMU IGYVENDINIMAS

30. Pamoka - pagrindine nustatytos trukmes grupinio mokymosi arba pavienio mokymosi
tbrma. kasdienio mokymosi proceso organizavimo br,rdu.

31. Pasirenkamasis ugdymo dalykas - iugdymo plano lentelg ira5ytas dalykas, kurf
ugdytinis gali pasirinkti mokytis atitinkamoje klaseje. pasiulius mokyklai. Pasirinktas dalykas
tampa privalomas einamaisiais mokslo metais.

32. Dalyko teminis planas - pagal rleno mokyklq programinir-rs reikalavimus parengtas
dalyko turinio iSdestymas kuriai nors klasei (grupei). remiantis dalykui skirtq pamokq skaidiurni.
Pl anas rengiamas rnokslo metams" kuri tvirtina rnokyklos direktorius.

33. Individualus ugdymo planas - tai planas" kuris sudaromas individualiam ugdytiniui.
34. Akademinis koncertas - koncertas. kurio metu patikrinamos pagrindinio mokomojo

dalyko (muzikavimo) ugdytiniq ig,vtos Zinios ir gebeiimai.
35. fskaita - pusmedio mokornojo dalyko programos vertinimo fbrma, kuria vertinamos

igytos 2inios ir gebejimai.
36. Atsiskaitymai. perklausos - tai vie5as muzikos, dailes ar Sokio pristatymas.
37. Tarpinirl Ziniq patikra - tai ugdytiniq pasiekirnq patikra" baigus pradinio lbrnialqji

Svietim4 papildandias meninio ugdymo mokomtjq dal5,kq programas.
38. Baigiamasis egzaminas - tai ugdytinitl pasiekimq patikla. baigus pagrindinio formalqji

Svietim4 papildandio meninio ugdymo mokomqjq dalykq programas.
39. Pusmedio darbtl perZir,lra - tuomet patikrinamos pradinio ir pagrindinio mokomojo

dalyko (dailes) ugdytiniq ig.vtos Zinios ir gebejimai.
40. Baigiamojo darbo verlinimas - tnomet patikrinamos pagrindinio mokomojo dalyko

(dailes) ugdytiniq igytos Zinios ir gebejimai.
41. Konceftmeisteris-akompaniatorius kartu su instrumento (dalyko) pedagogu.

mokon.ruoju kolektyvu ar Sokio (choreografijos skyriurje) muzikuojantis mokytojas
(koncertmei steri s-akompani atorius).



X SKYRIUS
PROGRAMOMS IGYVENDINIITI SKIRIAMOS UGDYMO VALANDOS

42. U gdymo programq igyvendinimui skiriama 3 34 kontaktinds valandos :

43. Kontaktinds valandos skirstomos pagal programas:
43.1 . Pradinio dailes tbrmalqii Svietim4 papildandio ugdvmo programa:

43.2. nesusidarius 6 mokiniq grupei, klases jungiamos.
44. Pagrindinio dailes formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programa:

44.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniai gali pasirinkti fotografijos, braifobos, 3 D
pieSimo savirai5kos ugdymo programas;

44.2. savirai5kos ugdymo programq pamokos jungiamos su pradinio, pagrindinio ugdymo
programq dalykq pamokomis.

45. Pradinio Sokio formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programa:

46. Pagrindinio Sokio lormalqji Sr,ietim4 papildandio ugdymo progranla:

Dailes programai 39 val.

Pradinio. pagrindinio. iBplestinio Sokio ugdymo
programai

24 val.

Sokio akompaniatoriams 18 val.

Muzikinio ugdymo programai 253 val.

I5 viso valandu ４う
、
ツ

う
Ｄ val.

Dalvkas/klase I う
、
ノ

つ
４

Spalvine. srafine. erdvine rai5ka 3 3

Dai I es paZinimas. ref'lektavimas 1 1

Pamoku skaidius 4 4

Dalykas/klase 1
つ
４

う
、
フ 4

PieSimas l 1 3
う
Ｄ

Tapvba 1 2 つ
ん 2

Skulptlra 1 1 1 1

Kompozicija つ
乙 2 う

乙
つ
４

Dailetyra 1 l 1 1

Maksimalus pamoku skaidius 6 7 9 9

Dalykaslklase I つ
乙

Klasikinisも okis
う
４

う
乙

Sceninis Sokis:
lietuviu liaudies Sokis つ

４
つ
４

Sceninio Sokio ansamblis 1

Pamoku skaidius 4 5

Dalykas/klase 4 5-6-7
Klasikinis ζokis

つ
乙 2

Sceninis Sokis:
lietuviq liaudies Sokis;

pasaulio tautu Sokis

つ
４

１
■

う
４

１
１



Pramoginis - Siuolaikinis Sokis つ
４

つ
乙

Sceninio Sokio ansamblis 1 1

Pamoku skaidius 8 8

46.1. iSplestinio Sokio neformaliojo ugdymo programos mokiniai lanko sceninio Sokio
ansambli;

46.2. i iSplestinio Sokio neformaliojo ugdymo programq priimami mokiniai, baigg pradinio ar
pagrindinio ugdymo program4.

47. Pradinio muzikinio formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programa:

49. Muzikos me gej t1 neformalioj o Svi eti m o r-rgdymo pro-qrama :

49.1. muztkos megejq ugdymo programoje mokomasi nuo 5 klases.
50. I5plestinio muzikinio neformaliojo Svietimo ugdymo programa:

Dalvkas/klase 1
つ
４ 3 4

Muzikavimas 1
つ
４

つ
乙

う
乙

Solfedを io 2 う
ん 2 つ

４

Ansamblis 1 1 1 1

Pudiamuiu orkestras つ
４

つ

一

Antrasis instrumentas
Minimalus pamoku skaidius 1

う
ん 4 4

Maksimalus pamoktl skaidius 4 5 7 7

Dalvkas/klasё 1
つ
乙

う
Ｄ 4

Muzikavimas つ
４

つ
４ 2 つ

ん

Solfedttio
つ
４

つ
４

つ
４

う
ん

Muzikos istoriia 1 1 1 1

Ansamblis 1-2
つ
４

つ

一

つ
ん

Pudiamuiu orkestras 2 2 う
乙

つ
４

Antrasis instrumentas 1 1 1 1

Minimalus oamokq skaidius 6 6 6 6

Maksimalus pamoku skaidius 10 10 10 10

Dalvkas/klasё 5 6 7 8

Muzikavimas 2 2 2 う
ん

Ansamblis う
乙 1…2 う

乙
つ
４

Pudiamuiu orkestras つ
ん

つ
乙

つ
乙

つ
乙

Minimalus pamoku skaidius 4 4 4 4

Maksimalus pamoku skaidius 6 6 6 6

Dalvkas/klase 1
つ
乙

う
０

Muzikavimas 1 1 1

Ansaniblis 1 1 1

Pudiamuiu orkestras つ
４

つ
４

つ
４

Minimalus pamoku skaidius う
４

う
４

つ
乙

Maksimalus pamoku skaidius 4 4 4

48. Pagrindinio rnuzikinio formalqli Svietim4 papildandio ugdymo programa:



Dalvkasiklase 1

Muzikavimas う
ん

D激 lё
つ
乙

Sokis つ

´

Minimalus pamoku skaidius mokiniui 1

Maksimalus pamoku skaidius mokiniui つ
４

51. Suaugusiqjq neformalio.lo Svietimo ugdymo programa:

51 .1 . dailes. choreograt'ijos klases ir erupines pamokos (solf-edZio. muzikos istori-ja)
lonluojamos iS ne n.raZiau kaip 6 mokiniq. Nesusifomravr.rs reikiamam mokiniq skaiciui klaseie
(grupej e). fbrmuoj amos j ungtines klases:

51.2. suaugusiqiq netbrmaliojo Svietimo ugdytiniai grupinese pamokose gali bfiti jungiami su
pagrindinio ugdvmo programq klasemis:

51.3. i5plestinio muzikinio neformaliojo Svietimo ugdymo programq renkasi mokiniai. baigg
pagrindinio ar megejq ugdymo program4.

52. Pudiamtjtl orkestro pamokos individualios (atsiZvelgiant i k[riniq sudetingr-rm4 ir
ugdytiniq gebejimus), grupinds ir bendros.

53. Ansambliq pamokos individualios (jei skiriamos dvi sav. pamokos) ir bendros.
54.Vykdomq programll kokybes prieZitlra:
54.1. gamll ir etiudq atsiskaitymai r,ykdomi. atsiZvelgiant imokiniq galimvbes ir

programinius reikalavimus :

54.2. akademiniai koncertai r,ykdomi du karlus per metus;
54.3. pirmojo pusmedio akademiniame koncerte nedalyvauja pirmos klases mokiniai;
54.4. akademiniam koncertui ar atsiskaitymui mokiniai paruoSia po 1-2 ktirinius. atsiZvelgiant

i vaiko gabumus ir tos klases programinius reikalavimus;
54.5. akademinio koncerto paZyml,s nera galutinis. pusmedio paZ"vmi lernia visq atsiskaitytr"l

kflriniq vidurkis:
54.6. mokiniai. lankantys antrqii instrument4, atsiskaito akademiniuose konceftuose arba

klase.ie prie direktoriaus ar kito mokytojo. paskirto direktoriaus isakymu, po vien4 kfirini;
54.7. del pateisinamq prieZasdiq akademiniuose koncefiuose nedalyvaujantys moksleiviai

atsiskaito program4 kitu laiku, suderintu su mok,vklos direktoriumi;
54.8. mokiniai. besimokantl,'s choreografr.ios ugdymo programoje, dalyvauja pusmedio

akademiniuose atsiskaitymuose ir baigiamajame koncertel
54.9. mokiniai. besinrokantys dailes ugdymo programoje, gruodZio ir geguZes men. pristato ir

aptaria savo klrrybos darbus;
54.10. pagrindinio ugdymo dalykai verlinarni paZymiu 10 balq skaleje, pasirenkamieji dalykai

vertinami fskaita;
54.11. perklausq ir egzaminq tvarkaraStis sudaromas mokytojq tarybos posedyje. ruo5iant

meting veiklos programQ;
55. Keliamieji egzaminai vykdomi. baigus pradinio ugdymo program?:
55.1 . egzaminq komisiios suddtis tvirlinama direktoriaus isakymu;
55.2. mokiniai laiko Siuos keliamuosius egzaminus:
55.2.1. solfedZio;
55.2.2. muzikavimo.
56. Baigiamieji egzaminai laikorni, baigus pagrindinio ugdymo program4:
56.1. egzaminq komisijos sudetis tvirlinama direktoriaus isakymu;
56.2. mokiniai laiko Siuos baigiarnuosius egzaminus:
56.2.1. solfedZio;
56.2.2. muzikavimo:
56.2.3 . muzikos istorijos;



56.3. solfedZio egzaminas vy'ksta raStu (diktantas. akordai. intervalai) ir Lodliu (pagal
mokytoi11 sndarytus ir direktoriaus patvirtintus bilietus);

56.4. muzikos istorijos egzamino metr.r mokiniai atsako i testo klausimus. klauso muzikos
temas:

56.5. pagrindinio instrumento baigiamoio egzamino metu mokiniai atlieka 2-3 skirtingo
cl.rarakterio kurinius arba stambi4 fbrm4 ir pjesE:

56.6. megejq ugdymo programos mokiniai baigiamojo egzamino metu atlieka 2 skirtingo
charakterio k[rinius arba stambiq form4 ir pjesE:

56.7. choreogratijos r-rgdymo pro-qramos 7 kl. mokiniai egzamino metu laiko lietuviq liaudies
sceninio Sokio. klasikinio Sokio ir pasaulio tautq sceninio Sokio egzaminus;

56.8. 4 kl. dailes pagrindinio ugdl'rno programos mokiniai pristato baigiamuosius darbus.
57. Vaiku uZiurtumas mokinitl atostogq metu organizuojamas, vadovaujantis Kalvarijos

savivaldS,bes tarybos 2008 m. laphlicio 27 d. sprendimu ."Nefbrmaliojo vaikq Svietimo programq
vykdymo mokiniq atostogLl metu tvarkos apraSas" Nr.36-4.

SUDERINTA
Kalvarttos mCnO mOlγ klos tawbos
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