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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Vilkaviškio muzikos mokykla. Duomenys apie mokyklą, kaip juridinį 

asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190569828. 

1.2.  Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

1.3.  Mokyklos buveinė – Kęstučio g. 13, Vilkaviškis, LT – 70190. 

1.4.  Mokyklos grupė – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. 

1.5.  Programų pavadinimas – muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir šokio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos. 

1.6.   Programos ir jų trukmė: 

1.6.1. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4 metų programa 

(1 priedas);  

1.6.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4 metų programa 

(2 priedas); 

1.6.3.  pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 3 metų programa (3 priedas); 

1.6.4.  pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4 metų programa 

(4 priedas). 

1.7.   Programų dalyviai, dalyvių amžius – pagal bendrojo ugdymo programas 

besimokantys vaikai ir jaunimas iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų). 

2. Muzikinio ir šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programų (toliau – 

Programų) paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo 

programas besimokančių vaikų ir jaunimo muzikos bei šokio kompetencijas. 

3. Mokykla, vadovaudamasi programos turiniu ir atsižvelgdama į mokinių poreikius, 

gebėjimus ir galybes, planuoja jų įgyvendinimo procesą ir priemones. 

4. Programomis siekiama formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybės ir vienodos 

programų sampratos. 

5. Programose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

apibrėžtas sąvokas. 

6.    Programas parengė 2015 m. balandžio 10 d. Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-20 sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ ir Bendrųjų iš 

valstybės ar 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). 
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