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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.986 patvirtintais Muzikos mokyklų
programiniais reikalavimais; 2001 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.
899 patvirtintais muzikos, meno, choreografijos, dailės skyrių ugdymo planais; 2013 m. gegužės
27 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V- 460, 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų
pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu; 2008 m. gegužės 14 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų
paskirtys“ patvirtinimo“; mokyklos nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2014
m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-117.
2. Mokyklos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo 2011 m. kovo 17 d.
švietimo įstatymas Nr. IX-1281, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 „Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-1017;
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554; Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 25
d. sprendimas Nr.T1-229 „Dėl pritarimo Neringos meno mokyklos ugdymo planams 2004/2005
mokslo metams ir vykdomoms neformaliojo vaikų švietimo programoms”.
3. Mokyklos darbo planą rengė direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V1-12
„Dėl ugdymo plano 2014-2015 m. m. rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė.
4. Meno mokykla vykdo - muzikos, choreografijos, dailės, teatrinio meno neformalaus
švietimo, ankstyvojo, išplėstinio, kryptingo meninio, mėgėjų, suaugusiųjų meninio ugdymo
programas ir projektus.
5. Ugdymo plane naudojamos 2001 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. 899 patvirtintais „Muzikos, meno, choreografijos ir dailės mokyklų (skyrių)
ugdymo planais“; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 986 patvirtintais „Muzikos mokyklų programiniais reikalavimais“ ir Lietuvos
Respublikos Švietimo 2011 m. kovo 17 d. įstatyme Nr. IX-1281 patvirtintos sąvokos.
6. Meno mokyklos pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaiku švietimo grupės muzikinio
ugdymo mokykla, kodas 31614201. Kitos paskirtys: neformaliojo vaikų švietimo grupės
choreografinio ugdymo mokykla, neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla,
neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiųjų
švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės dailės
ugdymo mokykla.
7. Meninio ugdymo branduolys – mokinių meninę raišką ir brandą užtikrinanti
rekomenduojamų meninių dalykų visuma.
8. Kryptingas ugdymas – bendrųjų meninių gebėjimų, integruojančių įvairias meno sritis,
ugdymas, siekiant geresnių įgūdžių tam tikroje meninės veiklos srityje.
9. Ugdymo plano prioritetai:
9.1 ugdymo kokybė;

9.2 mokinių meninės saviraiškos ugdymas.
II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
10. Sudarant mokyklos ugdymo planą atsižvelgiama į dalyko programai skirtą pamokų
skaičių, mokinių poreikius bei mokyklos galimybes.
11. Meno mokykloje mokslo metai prasideda 2014 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2015 m.
rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2014 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2015 m. gegužės 31d.
12. Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje mokomasi
penkias dienas per savaitę.
13. Pamokos vykdomos 10.00 iki 11.45 ir nuo 12.15 val. iki 19.40 val.
14. Atostogų trukmė 2014–2015 mokslo metais planuojama pagal bendrojo lavinimo
mokyklų patvirtintus grafikus:
14.1. Atostogų trukmė 2014–2015 mokslo metais:
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
2014-10-27
2014-10-31
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
2014-12-22
2015-01-02
Pavasario (Velykų)
2015-03-30
2015-04-03
Vasaros
2015-06-01
2015-08-31
15. Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų (du kartus per metus):
15.1. Papildomos atostogos 2014–2015 mokslo metais derinamos prie Neringos
vidurinės mokyklos papildomų atostogų grafiko.
15.2 Papildomų atostogų metu mokiniams ugdymo procesas nenutrūksta, pamokos
vyksta, tačiau neatvykus į jas nežymima neatvykimo.
16. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
16.1. I – pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
16.2. II – pusmetis nuo sausio 01 d. iki gegužės 31 d.
17. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013-05-27,
įsakymu Nr. V- 460, paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,
nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo
viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20
laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti
Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio,
dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl....“.
18. Mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, išduodamas Neringos meno
mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas Neformaliojo
vaikų švietimo pradinio ugdymo pažymėjimas. Mokiniui, baigusiam ankstyvojo meninio
ugdymo, išplėstinio muzikinio ugdymo programą išduodamas Neringos meno mokyklos
direktoriaus 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V1-53 patvirtintas pažymėjimas. Mokiniui,
baigusiam mėgėjų ugdymo programą gitaros specialybei, išduodamas Neringos meno mokyklos
direktoriaus 2010-10-13 įsakymu Nr.VI -15 patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo muzikos
mėgėjų ugdymo pažymėjimas. Mokiniui, baigusiam suaugusiųjų muzikinio ir dailės ugdymo
programas, išduodamas Neringos meno mokyklos direktoriaus 2014-08-26 įsakymu Nr. VI - 22
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ugdymo patvirtintas pažymėjimas.
19. Mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio ugdymo programą, išduodamas
Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
20. Mokinių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai baigus programą ar jos dalį vykdomi
pagal nustatytą tvarką, aprobuotą Mokyklos Tarybos ir patvirtintą mokyklos direktoriaus
2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V1-61.
21. Mokiniui, nebaigusiam ugdymo programos, išduodama pažyma, vadovaujantis Meno
mokyklos direktoriaus 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1-5 patvirtinta tvarka.

22. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Neringos meno mokyklos
priėmimo į Neringos meno mokyklą tvarka, patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos 2014 m.
rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-120.
23. Mokinys gali mokytis ne daugiau kaip dviejose programose.
III. MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ PASIŪLA
24. Mokiniams siūlomos šios Neringos meno mokyklos ilgalaikės ir trumpalaikės
meninio ugdymo programos:
24.1. 3 metų ankstyvojo meninio ugdymo programa (1 lentelė);
24.2. 3 metų pradinio muzikavimo ugdymo programa (Liaudies instrumentų
specialybei – 2 lentelė, Fortepijono ir gitaros specialybei –3 lentelė);
24.3. 4 metų pagrindinio muzikavimo ugdymo programa (Liaudies instrumentų
specialybei – 4 lentelė, Fortepijono specialybei – 5 lentelė);
24.4. 2 metų išplėstinio muzikinio ugdymo programa (6 lentelė);
24.5. 3 metų pradinio choreografijos ugdymo programa (7 lentelė);
24.6. 3 metų pagrindinio choreografijos ugdymo programa (8 lentelė);
24.7. 2 metų pradinio teatrinio meno ugdymo programa (9 lentelė);
24.8. 4 metų pagrindinio teatrinio meno ugdymo programa (10 lentelė);
24.9. 3 metų pradinio dailės ugdymo programą (11 lentelė);
24.10. 3 metų pagrindinio dailės ugdymo programą (12 lentelė);
24.11. trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos (13 lentelė);
24.12. 4 metų mėgėjų ugdymo programa gitaros specialybei (14 lentelė);
24.13 4 metų suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa (15 lentelė);
24.14 4 metų suaugusiųjų dailės ugdymo programa (16 lentelė);
IV. UGDYMO PLANAS 2014-2015 m. m.
25. Ankstyvojo meninio ugdymo programa – 1 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
Integruotas muzikos instrumento, rašto ir
1-2
kultūros pažinimas
Šokis
0-1
Dailė
0-1
Muzikinis instrumentas*
Pamokų skaičius
3-4
* Mokinių tėvams pageidaujant.

2
1-2

3
1-2

0-1
0-1
1
3-4

0-1
0-1
1
2-4

25.1. vertinimas – įskaityta;
25.2. pamokos yra grupinės (4-6 mokiniai);
25.3 muzikos instrumento pamokos individualios;
25.4. mokiniui, baigus ankstyvojo meninio ugdymo programą išduodamas mokyklos
direktoriaus 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V1-53 patvirtintas ankstyvojo meninio ugdymo
pažymėjimas.

26. Pradinio muzikavimo ugdymo programa Liaudies instrumentų: kanklių, akordeono,
birbynės specialybėms – 2 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
3
Muzikos instrumentas
2
2
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
2
2
2
Papildomas instrumentas*
1
1
1
Ansamblinis muzikavimas*
0,5
0,5
Dainavimas*
1
1
1
Pamokų skaičius
4-6
4 – 6,5
4 - 6,5
* Liaudies instrumentų skyriaus mokiniams pageidaujant.
26.1. vertinimas: 1-2 klasės – įskaityta, 3 klasė – mokinių pasiekimai vertinami 10 balų
sistema;
26.2. muzikos bei papildomo instrumento ir dainavimo pamokos yra individualios;
26.3. papildomo instrumento pamokos 1 ir 2 klasėse gali būti skirtos mokiniams,
pabaigusiems ankstyvojo ugdymo programą;
26.4. muzikinio rašto ir kultūros pažinimo pamokos grupinės (4 - 6 mokiniai), esant
mažam mokinių skaičiui sudaromos grupės iki 4 mokinių;
26.5. muzikos instrumento pamokoms nuo 2 klasės II pusmečio skiriama 0,5 savaitinės
valandos koncertmeisteriui (birbynės ir kanklių specialybėse);
26.6. baigiant pradinio muzikavimo ugdymo programą mokiniai laiko muzikos
instrumento bei muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminus;
26.7. mokiniui, baigusiam pradinio muzikavimo ugdymo programą, išduodamas
Neringos meno mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas
Neformaliojo vaikų švietimo pradinio ugdymo pažymėjimas.
27. Pradinio muzikavimo ugdymo programa Fortepijono bei Gitaros specialybėms - 3
lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė
1
2
3
Muzikos instrumentas
2
2
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas
2
2
2
Ansamblinis muzikavimas *
0,5
0,5
Dainavimas*
1
1
1
Papildomas instrumentas*
1
1
1
Pamokų skaičius
4-6
4 – 6,5
4 - 6,5
* fortepijono skyriaus mokiniams pageidaujant;
27.1. vertinimas: 1-2 klasės – įskaityta, 3 klasė – mokinių pasiekimai vertinami 10 balų
sistema;
27.2. muzikos bei papildomo instrumento ir dainavimo pamokos yra individualios;
27.3. papildomo instrumento pamokos 1 ir 2 klasėse gali būti skirtos mokiniams,
pabaigusiems ankstyvojo ugdymo programą;
27.3. muzikinio rašto ir kultūros pažinimo pamokos grupinės (4 - 6 mokiniai), esant mažam
mokinių skaičiui sudaromos grupės iki 4 mokinių;
27.4. baigiant pradinio muzikavimo ugdymo programą mokiniai laiko muzikos instrumento
bei muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminus;
27.5. mokiniui, baigusiam pradinio muzikavimo ugdymo programą, išduodamas Neringos
meno mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas
Neformaliojo vaikų švietimo pradinio ugdymo pažymėjimas.

28. Pagrindinio muzikavimo ugdymo programa Liaudies instrumentų: kanklių, akordeono,
birbynės specialybėms – 4 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
3
4
Muzikos instrumentas
2
2
2
2
Solfedis
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Dainavimas*
1
1
1
1
Papildomas instrumentas*
1
1
1
1
Ansamblinis muzikavimas*
0,5
0,5
0,5
0,5
Pamokų skaičius
5 - 7,5
5 - 7,5
5 - 7,5
5 - 7,5
* fortepijono skyriaus mokiniams pageidaujant.
28.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema;
28.2. muzikos bei papildomo instrumento ir dainavimo pamokos yra individualios;
28.3. solfedžio, muzikos istorijos pamokos grupinės (4 - 6 mokiniai), esant mažam mokinių
skaičiui sudaromos grupės iki 4 mokinių;
28.4. muzikos instrumento pamokoms skiriama 1 savaitinė valanda koncertmeisteriui
(birbynės ir kanklių specialybėse);
28.5. baigiant pagrindinio muzikavimo ugdymo programą, mokiniai laiko muzikos
instrumento ir solfedžio baigiamuosius egzaminus;
28.6. mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio muzikavimo ugdymo programą,
išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
29. Pagrindinio muzikavimo ugdymo programa Fortepijono specialybei – 5 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė
1
2
3
4
Muzikos instrumentas
2
2
2
2
Solfedis
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Dainavimas*
1
1
1
1
Papildomas instrumentas*
1
1
1
1
Ansamblinis muzikavimas*
0,5
0,5
0,5
0,5
Pamokų skaičius
5 - 7,5
5 - 7,5
5 - 7,5
5 - 7,5
* fortepijono skyriaus mokiniams pageidaujant.
29.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema;
29.2. muzikos bei papildomo instrumento ir dainavimo pamokos yra individualios;
29.3. solfedžio, muzikos istorijos pamokos grupinės (4 - 6 mokiniai), esant mažam mokinių
skaičiui sudaromos grupės iki 4 mokinių;
29.4. baigiant pagrindinio muzikavimo ugdymo programą, mokiniai laiko muzikos
instrumento ir solfedžio egzaminus;
29.5. mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio muzikavimo ugdymo programą,
išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
30. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa: fortepijono, kanklių, akordeono, birbynės
specialybėms – 6 lentelė:
Dalykas/ ugdymo trukmė metais
1
2
Muzikos instrumentas
2
2
Pamokų skaičius
2
2

30.1. vertinimas – įskaityta;
30.2. mokiniui, baigusiam išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodamas mokyklos
direktoriaus 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V1-53 patvirtintas išplėstinio muzikinio ugdymo
baigimo pažymėjimas.
31. Pradinio choreografijos ugdymo programa Choreografijos specialybei – 7 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
Lietuvių liaudies sceninio šokio pagrindai
2
2
Klasikinio šokio pagrindai
2
2
Liaudies papročiai ir folklorinis šokis
2
2
Papildomas instrumentas*
1
Dainavimas*
1
1
Pamokų skaičius
6-7
6-7
*choreografijos skyriaus mokiniams pageidaujant.

3
2
2
2
1
1
6-8

31.1. vertinimas – 1-2 klasė - įskaityta, 3 klasė - mokinių pasiekimai vertinami 10 balų
sistema;
31.2. lietuvių liaudies šokio pagrindų, klasikinio šokio, liaudies papročių ir folklorinio šokio
pamokos yra grupinės, papildomo instrumento – individualios;
31.3. visoms choreografijos dalykų pamokoms skiriama po 1 koncertmeisterio valandą;
31.4. baigiant pradinio ugdymo programą, mokiniai laiko lietuvių liaudies sceninio šokio
pagrindų bei liaudies papročių ir folklorinio šokio egzaminus;
31.5. mokiniui, baigusiam pradinio choreografijos ugdymo programą, išduodamas Neringos
meno mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas
Neformaliojo vaikų švietimo pradinio ugdymo pažymėjimas.
32. Pagrindinio choreografijos ugdymo programa Choreografijos specialybei- 8 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
3
Lietuvių sceninis šokis
2
2
2
Klasikinis šokis
2
2
2
Istorinis-buitinis šokis
1
1
1
Pasaulio tautų sceninis šokis
1
1
1
Koncertinė praktika
2
2
2
Šiuolaikinis – pramoginis šokis
1
1
1
Papildomas instrumentas*
1
1
1
Dainavimas*
1
1
1
Pamokų skaičius
9 - 11
9 - 11
9 - 11
* choreografijos mokiniams pageidaujant.
32.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema;
32.2. pagrindinių choreografijos dalykų pamokos yra grupinės, papildomo instrumento –
individualios;
32.3. visoms choreografijos dalykų pamokoms skiriama po 1 koncertmeisterio valandą;
32.4. baigiant pagrindinio choreografijos ugdymo programą, mokiniai laiko lietuvių sceninio,
klasikinio ir pasaulio tautų sceninio šokio egzaminus;
32.5. mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio choreografijos ugdymo programą,
išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).

33. Pradinio teatrinio meno ugdymo programa Teatrinio meno specialybei - 9 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
Vaidyba ir sceninės kultūros pradmenys
3
3
Sceninė kalba
1
1
Šokis
1
1
Teatro studija
2
2
Sceninis judesys
1
1
Dainavimas*
1
1
Pamokų skaičius
8-9
8-9
* Teatrinio meno skyriaus mokiniams pageidaujant.
33.1. vertinimas - įskaityta;
33.2. sceninės kalbos pamokos yra individualios, kiekvienam moksleiviui skiriama 1
valanda;
33.3. vaidybos ir sceninės kultūros pradmenys bei sceninės kalbos ir teatro studijos pamokos
yra grupinės (4 - 6 mokiniai);
33.4. vaidybos ir sceninės kultūros pamokoms skiriama 1 savaitinė valanda
koncertmeisteriui;
33.5. baigiant pradinio teatrinio meno ugdymo programą, mokiniai laiko vaidybos ir
sceninės kultūros pradmenų bei sceninės kalbos egzaminus;
33.6. mokiniui, baigusiam pradinio teatrinio meno ugdymo programą, išduodamas Neringos
meno mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas
Neformaliojo vaikų švietimo pradinio ugdymo pažymėjimas.

34. Pagrindinio teatrinio meno ugdymo programa Teatrinio meno specialybei– 10 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
3
4
Teatro raiška
3
3
3
3
Sceninė kalba
1
1
1
1
Teatro studija
3
3
3
3
Teatro istorija
1
1
Dainavimas*
1
1
1
1
Šokis
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8-9
8-9
9-10
9-10
* Teatro skyriaus mokiniams pageidaujant.
34.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema;
34.2. teatro raiškos, sceninio judesio, teatro istorijos, teatro studijos, šokio pamokos yra
grupinės (4 - 6 mokinių);
34.3. sceninės kalbos ir dainavimo pamokos yra individualios, kiekvienam moksleiviui
skiriama 1 valanda;
34.4. teatro studijos pamokoms skiriama 1 savaitinė valanda koncertmeisteriui;
34.5. baigiant pagrindinio teatrinio meno ugdymo programą mokiniai laiko teatro raiškos ir
sceninės kalbos egzaminus;
34.6. mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio teatrinio meno ugdymo programą,
išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).

35. Pradinio dailės ugdymo programa Dailės specialybei – 11 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
Praktinė veikla
3
Dailės pažinimas
1
Projektai
3
Pamokų skaičius
7

2
3
1
3
7

3
3
1
3
7

35.1. vertinimas: 1-2 klasės – įskaityta, 3 klasė – mokinių pasiekimai vertinami 10 balų
sistema;
35.2. pamokos yra grupinės (4 - 6 mokiniai);
35.3. baigiant pradinio dailės ugdymo programą mokiniai laiko dailės keliamąjį egzaminą;
35.4. mokiniui, baigusiam pradinio dailės ugdymo programą, išduodamas Neringos meno
mokyklos direktoriaus 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas Neformaliojo
vaikų švietimo pradinio dailės ugdymo pažymėjimas.
36. Pagrindinio dailės ugdymo programa Dailės specialybei – 12 lentelė:
Dalykas/ugdymo trukmė metais
1
2
Piešimas
2
2
Spalvos studija (Tapyba)
2
2
Kompozicija
2
2
Dailės istorija
1
1
Projektai
1
1
Pasirenkamieji dalykai*
1
1
Pamokų skaičius
8-9
8-9
* Dailės skyriaus mokiniams pageidaujant.

3
2
2
2
1
1
1
8-9

36.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo sistema;
36.2. pamokos yra grupinės (4 - 6 mokiniai);
36.4. baigiant pagrindinio dailės ugdymo programą mokiniai atlieka baigiamąjį darbą;
36.5. mokiniui, baigusiam neformaliojo pagrindinio dailės ugdymo programą, išduodamas
Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
37. Trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos – 13 lentelė:
Dalykas/Ugdymo trukmė
1
Projektinė edukacija (Integruotas kūrybinis projektas)
2
Choreografija
1
Koncertinė programa
2
Meninis ansamblis (jungtinė repeticija)
2
Meninis ansamblis (atskira ansamblio grupių repeticija)
2
Pasirengimas konkursams
1
37.1. meninį ansamblį lanko visi pageidaujantys mokiniai;
37.2. kryptingo meninio ugdymo programa - Pasirengimas konkursams skiriama
gabiausiems mokiniams atsižvelgiant į jų pageidavimus, savivaldybės bendruomenės poreikius ir
meninio ugdymo tradicijas;
37.3. atsižvelgiant į ugdymo programos pobūdį gali būti skiriama 1 savaitinė valanda
koncertmeisteriui;
37.4. meninio ansamblio, projektinės edukacijos, choreografijos, koncertinės programos
pamokos yra grupinės, (ne mažiau kaip 2 mokiniai);

37.5. mokytojas parengia meninio kolektyvo programą, dalyvių sąrašą ir veiklos planą,
kurie aptariami mokytojų susirinkime ir teikiami tvirtinti direktoriui, atsiskaitoma viename iš
viešųjų koncertų.
38. Mėgėjų ugdymo programa Gitaros specialybei – 14 lentelė
Dalykas/Ugdymo trukmė
1
2
3
4
Muzikos instrumentas
2
2
2
2
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas*
1
1
1
1
Pamokų skaičius
2-3
2-3
2-3
2-3
* Turintiems muzikinį išsilavinimą muzikos rašto ir kultūros pažinimas neprivalomas.
38.1. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo sistema;
38.2. muzikos instrumento pamokos - individualios;
38.3. muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokos yra grupinės (4-6 mokinių), esant mažam
mokinių skaičiui sudaromos jungtinės grupės iki 4 mokinių;
38.4. mokiniui, baigusiam Mėgėjų ugdymo programą Gitaros specialybei išduodamas
Neringos meno mokyklos direktoriaus 2010-10-13 įsakymu Nr.VI -15 patvirtintas neformaliojo
vaikų švietimo muzikos mėgėjų ugdymo pažymėjimas.
38. Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa– 15 lentelė
Dalykas/Ugdymo trukmė
1
2
Muzikos instrumentas
2
2
Pamokų skaičius
2
2

3
2
2

4
2
2

38.1. atsiskaitymas - dalyvavimas koncertuose bei miesto renginiuose;
38.2. mokiniui, baigusiam išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodamas mokyklos
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-22 patvirtintas suaugusiųjų švietimo
ugdymo pažymėjimas.
38. Suaugusiųjų dailės ugdymo programa– 16 lentelė
Dalykas/Ugdymo trukmė
1
Tapyba
2
Piešimas
2
Pamokų skaičius
4

2
2
2
4

3
2
2
4

4
2
2
4

39.1. atsiskaitymas - dalyvavimas parodose bei miesto renginiuose;
39.2. mokiniui, baigusiam išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodamas mokyklos
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-22 patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ugdymo pažymėjimas.
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