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VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLOS 
KRYPTINGO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokyklos pavadinimas - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla (toliau - Mokykla). 
2. Mokyklos kodas 191662751. 
3. Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga. 
4. Mokyklos savininkė Vilniaus miesto savivaldybė. 
5. Mokyklos adresas Gedimino pr. 15A, LT- 01103,Vilnius. 
6. Mokyklos grupė - neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 
7. Mokymosi formos: 

7.1. grupinio mokymosi; 
7.2. individualaus mokymosi. 

8. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos formaliojo švietimo programų rengėjas ir 
vykdytojas - Vilniaus „Ąžuoliuko muzikos“ mokykla. 

9. Programa parengta vadovaujantis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių 
biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 991 (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija), Vaikų 
neformaliojo švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK- 2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115), Mokyklos nuostatais, patvirtintais 
Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo 
skyriaus vedėjo 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A500-101-(1.2-KSD-1). 

10. Kryptingo muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams baigusiems pradinio ir 
pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus muzikinės raiškos 
gebėjimus. 

11. Programos trukmė - 4 metai. 
12. Dalyvių amžius - baigus muzikos mokyklą. 
 
 



PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
 

13. Kryptingo muzikinio ugdymo programos tikslas - plėtpti pasirinktą meninę raišką ir meno 
bei kultūros pažinimą, lavinti kūrybinius gebėjimus, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės 
saviraiškos įgūdžius. 

14. Programos uždaviniai: 
14.1. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio 

ugdymo formas; 
14.2. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; 
14.3. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą. 

15. Programa siekiama ugdyti bendrąsias kompetencijas ir suteikti meninės bei muzikos 
dalykinės kompetencijos. 

16. Užtikrinant mokinių ugdymosi ir mokyklos veiklos poreikius valandos ugdymo programai 
gali būti koreguojamos. 

17. Dalykų savaitinių pamokų skaičius: 
 

Dalykas Mokymo(-si) metai Užsiėmimo 
forma 1 2 3 4 

Pasirenkamieji 
muzikinio 
ugdymo dalykai 

Muzikos 
instrumentas 

2 2 2 2 Individuali 
pamoka 

Dirigavimas 1 1 1 1 Individuali 
pamoka 

 
18. Rekomenduojamas kūrinių skaičius per metus - 3-5 skirtingo charakterio kūriniai.  

 
MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 
19. Mokinių pasiekimų vertinimas: 

19.1. mokinių, besimokančių pagal kryptingo muzikinio ugdymo programą, pasiekimams 
vertinti taikoma 10 balų sistema; 

19.2. mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai įvertinami individualiai, dalyvaujant 
akademiniuose koncertuose; 

19.3. muzikos instrumento, dirigavimo mokytojai gali vertinti kiekvieną pamoką už atskirus 
kūrinius arba kelias užduotis. Pažymys, gautas galutinai paruošus dalyką įrašomas į elektroninį 
dienyną; 

19.4. mokinių grojimą akademiniame koncerte aptaria ir įvertina pažymiu atitinkamo dalyko 
mokytojai; 

19.5. mokinių daromą pažangą ar ugdymo (si) sunkumus mokytojas aptaria su pačiais 
mokiniais ir jų tėvais (globėjais). 

20. Programą baigusiam mokiniui išduodamas pažymėjimas, kuriame įrašoma, kokių dalykų 
mokėsi, jų įvertinimas ir valandų skaičius. 
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