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                                                                              2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-14a

MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja mokyklos programos ir pagal Bendruosius planus
parengtas, Mokyklos tarybos aprobuotas ir direktoriaus patvirtintas ugdymo planas.

2. Mokyklos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – pedagogų, 
mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu bei demokratinėmis nuostatomis.

3. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:
Klasė -  6 - 12 panašaus amžiaus mokinių grupė pagal išsilavinimo standartus atitinkanti tam tikrą 
lygmenį Dailės mokyklos septynių metų programoje;
Mokomo dalyko teminis planas  -  mokytojo paruoštas ir direktoriaus pritartas temų, kurias 
sąlygoja mokyklos programa, paskirstymas pagal pusmečio tvarkaraštį;
Projektas  -  problemos sprendimo būdas grindžiamas aktyvia veikla, kai atliekamas konkretus 
darbas,  įgyjama patirtis ir eksponuojamas kūrybinių bei technologinių gebėjimų lygis.
Peržiūra  -  renginys, vykstantis tris kartus per metus, kurio metu vyksta per pusmečius ar vasaros 
praktikos metu atliktų darbų analizė, pasiektų rezultatų per  mokomų dalykų pasiekto rezultato 
vertinimas balais;
Tarpinė peržiūra  -  renginys, vykstantis mokytojo, direktoriaus iniciatyva ir mokytojo pasirinktu 
laiku, kurio metu mokiniams nurodomi pasiekimai ir trūkumai per tam tikrą laikotarpį;
Vasaros praktika  -  5-10 dienų kūrybinis darbas gamtoje  piešiant iš natūros. Vykdoma birželio 
mėnesį 2 savaites d.
Darbas medžiagoje  -  kūrybinių idėjų realizavimas ilgalaikėje medžiagoje.
Bendrasis dalyko programos kursas  -  programos kursas, perteikiantis dalyko pagrindus, 
suteikiančius būtiną veiklai asmens kompetenciją;
Išplėstinis dalyko programos kursas  -  programos kursas, apimantis žinių, gebėjimų ir vertybinių
nuostatų visumą, suteikiančią galimybę tam  tikros dailės šakos studijoms.

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

5. Mokyklos ugdymo planą rengė 2019 m. rugpjūčio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V- 10
patvirtinta darbo grupė.

6. Mokyklos ugdymo plano projektas paruoštas iki 2019 m. rugpjūčio 29 d.
7. Mažeikių dailės mokykloje  ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804),
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) „Dėl bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 
programų kriterijų aprašo patvirtinimo“; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 
(2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V- 459, Lietuvos 



higienos norma HN:2006 „Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: Bendrieji sveikatos 
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 5 d. 
įsakymu Nr. V-13.

8. Sudarant ugdymo planą atsižvelgta į steigėjo skiriamų finansinius išteklius, programinį 
valandų skaičių, mokinių poreikius, jų skaičių ir mokyklos intelektines bei materialines galimybes: 
            8.1. Ugdymo planui įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. birželio 26 d.  skiriama 
3791,2 kontaktinės ir  1397,99 nekontaktinės pedagoginės valandos - iš viso 5189,19  
finansuojamos iš savivaldybės biudžeto ir 310,8 kontaktinės bei 78,70 nekontaktinių pedagoginių 
valandų - iš viso 389,50, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų. 
           8.2. Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. skiriamos 4 kontaktinės ir 1,6 
nekontaktinės pedagoginės valandos pasirengimui kontaktiniam darbui suaugusiems. ( priedas Nr.1 
- pamokų paskirstymas klasėms). 

8.3. Valandų paskirstymas, tvarkaraštis ir tarifikacijos (pareiginiai sąrašai) sudaromi ir 
tvirtinami tris kartus per mokslo metus: 2019 m. rugsėjo 2 d.,  2020 m. sausio 2 d. ir 2020 m. 
birželio 1 d. (priedas Nr. 2  - pamokų paskirstymo mokytojams 2020 rugsėjo 2 d. – 2020 gruodžio 
31 d. lentelė, I pusmečio tvarkaraštis, Nr. 3 - Mažeikių dailės mokyklos 2019-2020 m.m. pradinio ir
pagrindinio ugdymo programų darbo kalendoriai).

8.4. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
9. Užtikrinant mokyklos mokinių elgesio, civilinę ir priešgaisrinę saugą vadovaudamiesi   

Mažeikių dailės mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr V-16 patvirtintomis 
„Mažeikių dailės mokyklos mokinių saugos ir sveikatos taisyklėmis“ paskirti atsakingi už klasę 
„kuratoriai“- mokytojai, pirmosios mokslo metų ugdymo pamokos metu, praveda instruktažą 
mokiniams  dėl civilinės, priešgaisrinės, elektros saugos, saugaus elgesio ir sveikatos ir eismo 
saugumo kelionėje į mokyklą ir iš jos.

10. Atskirų dalykų mokytojai pirmą ugdymo pamoką pagal patvirtintą instrukciją praveda 
instruktažą apie saugų  įrangos, įrankių ir medžiagų  naudojimą. Apie tai padaromas įrašas klasės 
žurnale. Saugos mokymas įskaitomas į privalomų pamokų skaičių.

11. Sudarant 2019-2020 mokslo metų Ugdymo planą atsižvelgta į 2018-2019 metų Ugdymo 
ir Veiklos planų įgyvendinimo rezultatus ir į mokyklos strateginį tikslą – sudaryti sąlygas  
kokybiškam ugdymui daile ir dailės sklaidai. 

12. Darbo grupė, ruošdama Ugdymo planą, vadovavosi Mokyklos nuostatais, Mokyklos ir 
Mokytojų tarybų nutarimais ir metodiniais nurodymais, užtikrinančiais:

12.1. ugdymo programų įvairovę;
12.2. galimybę  vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo 

procesui;      
12.3. įstaigos materialinės bazės gerėjimą;
12.4. saugią ugdymo aplinką.
13. Numatytų priemonių tikslai: 
13.1. organizuoti įstaigos funkcionavimą; 
13.2. mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų tobulinimą; 
13.3. tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius;
13.4. dalyvauti parodose, konkursuose, projektinėje veikloje; 
13.5. bendradarbiauti su tėvais (globėjais) ir socialiniais partneriais;
13.6. teikti įvairią pagalbą ugdytiniams; 
13.7. atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jos tobulinimo galimybes; 
13.8. vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą; 
13.9. modernizuoti įstaigos materialinę bazę.

14.  Mokyklos taryba 2019-08 29 priėmė sprendimus dėl Ugdymo plano (išrašas iš 
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. I).



  
14.1. NUTARTA:
14.1.1.Ugdymo procesą vykdyti pusmečiais,
I pusmetis             2019-09-02  -  2019-12-31;
II pusmetis            2020-01-02  -  2020-05-29;
Vasaros praktika   2020-06-01  -  2020-06-19 (pagrindinis), 2020-06-05 (pradinis) ugdymas;
14.1.2. Suteikti mokiniams atostogas:
Rudens atostogos     2019-10-28  -  2019-10-31; 
Žiemos (Kalėdų)      2019-12-23  -  2020-01-03;
Žiemos                     2020-02-17 –  2020–02-21;
Pavasario (Velykos) 2020-04-06 -  2020-04-10;
Vasaros atostogos    2020-06-22  -  2020-08-31;

                      
15. Mokytojų taryba priėmė sprendimus dėl:

15.1.Informacijos tėvams apie ugdymo proceso vykdymą (išrašas iš mokytojų tarybos
         susirinkimo protokolo įvykusio 2019-08-29 Nr. I- 2).

NUTARTA:
15.1.1. 2019 m. gruodžio 18,19 dienomis surengti pusmečio darbų peržiūras ir  1-7 klasių 

mokinių tėvų susirinkimą.
15.1.2. 2020 m. vasario 18 d. surengti 7-ų klasių tėvų susirinkimą ir pristatyti baigiamųjų 

darbų  projektus. 
15.1.3. 2018 m. gegužės 26,27 dienomis surengti pusmečio darbų peržiūras ir 1-7-tų klasių 

mokinių tėvų susirinkimą.
15.2. Dėl mokyklos baigiamųjų darbų egzamino datos.
NUTARTA:
15.2.1.7-ų klasių mokinių baigiamųjų darbų gynimo egzaminą organizuoti 2020 m. 

birželio 16 dieną.

16. Planų ir programų tvirtinimas ir derinimas.

16.1.  Mokyklos direktorius tvirtina įsakymu
16.1.1.Mokyklos ugdymo ir veiklos planus.
16.1.2.Papildomų grupių programas.
16.2. Mokytojai suderina su direktoriumi:
16.2.1.Dalykų teminius planus iki 2019-10-15.   

III.    UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

17. Pradinio ugdymo programos mokiniai mokosi 152 mokslo dienas, pagrindinio ugdymo 
programos mokiniai - 152. 

         skaičių įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos.
18. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną.
18.1. Kiekvieno mėnesio mokslo dienų skaičius:

         09  -  21 d.
         10  -  19 d.
         11  -  20 d.
         12  -  15 d.
         01  -  20 d.



         02  -  20 d.- pagrindinis, 15- pradinis;
         03  -  21 d.
         04  -  16 d.
         05  -  20 d.
         06  -  15 d.- pagrindinis, 5 - pradinis;

VISO: 187 DIENOS pagrindinis, 177- pradinis;
18.2. Ugdymo veikla baigiama 2020 m. birželio 19 d. pagrindinio ugdymo ir 2020 birželio 5

d. pradinio ugdymo.

19. Prioritetas, tikslai, uždaviniai 2019–2020 mokslo metams 
Prioritetas – dailės kultūros populiarinimas. 
Tikslai: 
19.1. Aktyvinti bendruomenės kultūros ir tradicijų puoselėjimą.
19.1.1. Skatinti pedagogų, tėvų, mokinių bendradarbiavimą. 
19.1.2. Puoselėti esamas ir kurti naujas tradicijas.
19.1.3. Plėtoti Mažeikių visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimą. 
19.1.4 Skatinti pilietiškumą.
19.2. Siekti mokymo(si) ir ugdymo(si) kokybės. 
19.2.1.  Mokomųjų dalykų dėstymo tobulinimas.
19.2.2.  Mokinių atsakomybės ir motyvacijos skatinimas.
19.3. Ugdyti mokinių patriotiškumą.
19.3.1 Supažindinti su Lietuvos ir mūsų krašto istorija pamokų ir projektinės veiklos metu.
19.3.2 Skatinti Lietuvos istorijos ir liaudies meno panaudojimą idėjoms, motyvui, raiškai.
20.  Ugdymo veikla fiksuojama žurnaluose iki 2019 birželio 21 d.
21.  Pamokos pradedamos 14.30 val. baigiamos 20.00 val.

PAMOKŲ LAIKAS

 
 

14-30  -  15-15
15-25  -  16-10
16-20  -  17-05

                                                                   17-25  -  18-10
                                                                   18-20  -  19-05

19-15  -  20-00

22. Mokytojų darbo laikas nurodomas tvarkaraštyje ir darbo grafike, krūvis nustatomas 
direktoriaus  įsakymu.

23. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė į mokyklą gali neiti 1 -  2-ų klasių 
mokiniai, esant 25 laipsniams – visi mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. 

23.1. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, stichinių nelaimių, karantino, dienyne žymimos datos 
ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais teminis planas koreguojamas. 

24. Mokinių mokymosi krūvis: 
24.1.Ugdymo  turinys  įgyvendinamas  pagal  ugdymo  planų  lentelėse  nustatytą  privalomų

savaitinių pamokų skaičių.
25. Rekomenduojama: 
25.1.Taikyti ugdymo metodus, skatinančius aktyvų dailės pažinimą bei dalyvavimą 

organizuojant projektus, parodas.
25.2..  Vasaros praktikos metu organizuoti išvažiuojamąsias darbo ir poilsio stovyklas.



26.  Ugdymo turinio dokumentacija:

Programos, ugdymo
planai, teminiai planai

Rengia Aprobuoja, tvirtina Norminiai dokumentai
pagal kuriuos

rengiama programa
teminis planas

Išplėstinis mokyklos 
ugdymo planas

Mokyklos, klasės, 
grupės programa

Darbo grupė 
(direktorius,mokytojai  
mokyklos tarybos, 
bendruomenės nariai)

Mokytojai

Tvirtina direktorius,
aprobuoja steigėjas

Mokytojų taryba 
tvirtina direktorius

Bendrieji ugdymo 
planai

Bendroji pradinio ir 
bendrojo ugdymo dailės
mokykloje programa

Dalyko teminiai planai Dalyko mokytojas Direktorius Mokyklos programa, 
tvarkaraštis

Baigiamojo darbo 
vykdymo planas

Mokytojas 
vadovaujantis 
baigiamojo darbo 
vykdymui

Mokytojų taryba, 
tvirtina direktorius

Mokyklos programa

27.    Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:                              
27.1. Vertinama vadovaujantis aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais. Kriterijai turi 
atitikti užduoties reikalavimus.
27.2. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniais ir jų tėvais.
27.3. Vertinimo metodai ir formos aptariami Mokytojų  taryboje.
27.4. Pusmečio eigoje vertinimą vykdo dalyko mokytojas.

      27.5. Pusmečio, vasaros praktikos, baigiamųjų darbų peržiūrose pasiekimus vertina direktoriaus 
įsakymu sudaryta komisija.
      27.6. Komisijų darbe gali dalyvauti kitų dailės mokyklų mokytojai ir aukštųjų dailės mokyklų 
dėstytojai.
      27.7. Pasiekimai vertinami ir pateikiami pažymiais 10 balų sistema.  

28.   Technologijų ugdymas:
28.1. Mokyklos ugdymo plano pamokų paskirstymo lentelėse numatyti dalykai kurių rezultatas 
nepasiekiamas be technologijų ugdymo.
28.2. Skulptūros, grafikos, tekstilės, keramikos dalykų  apie 50 procentų ugdymo laiko
skiriama amato, tai yra technologijų pažinimui.
28.3  Piešimo pamokų 30 %  laiko skirti kūrybiniam piešimui.
29.  Pradinį ugdymą sudaro 1,2,3 klasės, pagrindinį ugdymą 4-5-6-7 klasės. 2019-2020 mokslo 
metais bus siekiama suburti tikslinio ugdymo grupę, parengti programą. 
30. Pradinio ugdymo grupės vaikų amžius 7-11 metų, pagrindinio – 12-18m.

Pritarta: Mokyklos tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje. Protokolas Nr. 1
 __________________________________


