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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS KRYPTINGO MENINIO (MUZIKINIO) 

UGDYMO PROGRAMA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos (toliau – progimnazija) kryptingo meninio (muzikinio) 

ugdymo programos (toliau – Programa) paskirtis – apibrėžti savitą progimnazijos ugdymo turinį, 

išlaikant ir puoselėjant ilgametes muzikinio ugdymo tradicijas bei taikant kryptingos meninės 

(muzikinės) veiklos elementus. 

2. Programa grindžiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos 

koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymo proceso organizavimo visos dienos mokyklos modelių 

elementais. 

3. Programa – tęstinė, vykdoma „Vyturio“ progimnazijoje nuo 1988 m., siekiant tenkinti 

mikrorajono mokinių, pageidaujančių kryptingai mokytis muzikos dalykų, poreikius, taip pat sudaryti 

sąlygas prasmingam mokinių užimtumui progimnazijoje visą dieną. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

4. Programos tikslas – suderinti progimnazijos muzikinio ugdymo tradicijų, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų ir ugdymo planų įgyvendinimą, siekiant efektyvaus mokinių 

kultūros ugdymo ir prasmingo mokinių užimtumo progimnazijoje visą dieną. 

5. Programos uždaviniai: 

5.1. ugdyti mokinių meninius (muzikinius) gebėjimus ir kompetencijas; 

5.2. pagilinti meno (muzikos) kūrinio ar jo atlikimo bruožų bei meninio paveldo ir kultūrinės 

įvairovės suvokimą;  

5.3. per meninę (muzikinę) veiklą formuoti asmenines vertybes, tokias kaip estetiškumas, 

kūrybiškumas, pagarba ir atsakingumas; 

5.4. skatinti domėjimąsi menu, dalyvavimą kultūrinėje veikloje. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS 

 

6. Programos esmę sudaro bendrojo ugdymo dalykų, kryptingo meninio(muzikinio) ugdymo 

ir mokyklos gyvenimo integravimas, siekiant ugdyti mokinių kultūrą, panaudojant meninio 

(muzikinio) ugdymo, kūrybos ir raiškos privalumus visose ugdymo ir mokyklos gyvenimo srityse.  

7. Siekiant prasmingo ir darnaus ugdymo, progimnazijoje vykdoma Programa, susidedanti iš: 

7.1. pamokinio ugdymo (2–3 pamokos per savaitę); 

7.2. meninės raiškos (chorinio dainavimo, muzikavimo įvairiuose ansambliuose, mokymosi 

groti instrumentu), priklausomai nuo mokinio pasirinktos muzikinės veiklos (2–4 val. per savaitę). 

8. Bendrojo ir kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo veiklos viena kitą papildo ir įrašomos 

į privalomų pamokų tvarkaraštį.  



9. Bendrasis ir kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas formuoja asmens kultūrą per 

pažintinės veiklos ir emocinių išgyvenimų sintezę.  

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TURINYS 

 

10. Programos turinys įgyvendinamas, vykdant bendrąjį ir kryptingą meninį (muzikinį) 

ugdymą.  

11. Bendrasis ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu patvirtintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, integruojant į 

jas muzikinį ugdymą. 

12. Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas vykdomas:  

12.1. visose 1–4 (pradinio ugdymo) klasėse per: 

12.1.1. muzikos pamokas, skiriant 2 val. per savaitę (iš viso 26 val.); 

12.1.2 muzikos modulius, skiriant 1 val. per savaitę (iš viso 4 val.); 

12.1.3. neformalųjį švietimą, skiriant po 2–4 val. per savaitę (iš viso 8 val.);  

12.2. visose 5–8 (pagrindinio ugdymo) klasėse per: 

12.2.1. muzikos pamokas, skiriant 2 val. per savaitę (iš viso 11 val.); 

12.2.2. muzikos modulių pamokas (muzikinio ugdymo klasėse), skiriant po 2 val. per savaitę 

(iš viso 8 val.); 

12.2.3. neformalųjį švietimą po 2–4 val. per savaitę (iš viso 6 val.); 

13. programos įgyvendinimui skirtų valandų paskirstymas yra nurodomas progimnazijos 

ugdymo plane, kurį tvirtina progimnazijos direktorius, suderinęs su  Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėju. Progimnazijos ugdymo plane valandos, papildomai 

skiriamos Programos įgyvendinimui, atskiroms klasėms gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į 

planuojamas veiklas, vykdomus projektus, neviršijant bendros papildomai skirtų valandų sumos.  

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pedagogams darbo užmokestis už Programoje numatytą kryptingą muzikinį ugdymą 

mokamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo 

tvarkos aprašo nuostatas. 

15. Ši Programa gali būti keičiama, pasikeitus teisės aktų reikalavimams. 

 

________________ 

 


