NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ KĖLIMO Į
AUKŠTESNĘ KLASĘ, PERĖJIMO PRIE AUKŠTESNIOJO LYGMENS UGDYMO
PROGRAMOS TVARKOS APRAŠAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiame apraše pateikti Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų
mokyklos (toliau – Mokyklos) mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir aukštesnę ugdymo pakopą
kriterijai ir tvarka.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo
ugdymo programas tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (LR švietimo mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d.
įsakymo Nr. V-766 redakcija), „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu,
patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V - 1309;
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos nuostatais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo
ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1270, specializuoto ugdymo krypties
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu) meninio ugdymo dalies
programomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2016m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
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reglamentuojančiais dokumentais ir Mokyklos susitarimais.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
egzaminas – pasirinkto meno šakos dalyko mokymosi pasiekimų patikrinimas,
atliekamas įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties pradinio, pagrindinio ir vidurinio
kartu su meniniu ugdymu programas mokslo metų pabaigoje, dalyko metinio įvertinimo
dalis.
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mokiniams baigiant meno šakos dalyko pradinio, pagrindinio, vidurinio kartu su meniniu
ugdymu programą (4, 8, II gimnazijos ir IV gimnazijos klasėse), turint patenkinamą dalyko
metinį įvertinimą.
Baigiamuoju egzaminu įvertinamas mokinio tinkamumas mokytis aukštesnėje
ugdymo pakopoje. Baigiamasis egzaminas gali būti laikomas baigiant kito meninio ugdymo
dalyko mokymo programą, kurios apimtis ne mažesnė nei 120 ak. val.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įsatyme
ir kituose švietimą reglamentuojančuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

KĖLIMAS Į AUKŠTESNIĄJĄ KLASĘ
5. Į aukštesniąją klasę yra keliami 1-3, 5-7, I ir III gimnazijos klasių mokiniai,
turintys visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus.
6. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius
(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę ar papildomo darbo
skyrimo klausimus svarsto atitinkamo skyriaus mokytojų taryba, mokinį ugdę mokytojai, kiti
ugdymo procese dalyvavę asmenys, sprendimas įforminamas mokyklos vadovo įsakymu.
7. Mokiniams, norintiems keisti pasirinktą meno šakos dalyką nepasibaigus
mokymo sutarčiai, sudaroma galimybė patikrinti tinkamumą mokytis per einamųjų metų
stojamuosius egzaminus pagal galiojančią priėmimo į Mokyklą tvarką.
PERĖJIMAS PRIE AUKŠTESNIOJO LYGIO UGDYMO PROGRAMOS
8. Pradinio ir pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis
patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, metinius
ir meno šakos dalyko baigiamojo egzamino įvertinimus, jis laikomas baigusiu atitinkamą
ugdymo programą:
8.1. 4 klasės mokinys laikomas baigusiu specializuoto ugdymo krypties pradinio
ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis
pagal specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu
programą;
8.2. II gimnazijos klasės mokinys laikomas baigusiu specializuoto ugdymo krypties
pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir
teisę mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties vidurinio ugdymo kartu su meniniu
ugdymu programą;
8.3. baleto meno srities besimokantieji taip įgyja teisę rinktis mokymąsi pagal
modulines profesinio mokymo programas.
9. 4, 8 ir II gimnazijos klases baigę ir įgiję teisę mokytis pagal aukštesniojo lygmens
ugdymo programas, teikia prašymus tęsti mokymąsi Mokykloje. Jų prašymus svarsto ir
vertina Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo komisija.
10. 4, 8 ir II gimnazijos klases baigę, neišlaikę baigiamojo meno šakos dalyko
egzamino, laikomi netinkamais mokytis pagal aukštesnės ugdymo pakopos programą, jiems
rekomenduojama mokslą tęsti kitoje ugdymosi institucijoje.

11. Baigiant specializuoto ugdymo krypties vidurinio ugdymo kartu su meniniu
ugdymu programą, laikomi šie baigiamieji egzaminai:
11.1. muzikos skyriuje – fortepijono, arba styginio instrumento, arba arfos, arba
pučiamojo instrumento, arba mušamojo instrumento, arba chorinio dainavimo ir chorinio
dirigavimo, arba muzikos kūrybos meno šakos dalyko, bendrojo fortepijono, kamerinio
ansamblio dalykų ir muzikologijos brandos egzaminas;
11.2. dailės skyriuje – kompozicijos, piešimo ir vieno iš dailės šakos dalyko
(skulptūros, dizaino, grafikos, tapybos) egzaminas;
11.3. baleto skyriuje:
11.3.1. besimokantiems klasikinio šokio technikos meno šakos dalyko: klasikinio
šokio technikos (meno šakos dalykas) , šiuolaikinio ir modernaus šokio, charakterinio šokio,
duetinio šokio ir aktoriaus meistriškumo dalykų egzaminai;
11.3.2. besimokantiems modernaus šokio dalyko: modernaus šokio technikos (meno
šakos dalyko), klasikinio šokio technikos, kontaktinės improvizacijos, kompozicijos ir
improvizacijos bei muzikos kūrinių analizės dalykų egzaminai.
12. IV gimnazijos klasės mokinys sėkmingai išlaikęs bendrojo ugdymo brandos ir
meninio ugdymo dalykų baigiamuosius egzaminus laikomas baigusiu specializuoto ugdymo
krypties vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu ir įgijusiu vidurinį išsilavinimą.
13. Programą baigęs ir norintis keisti pasirinktą meno šakos dalyką dalyvauja
stojamuosiuose egzaminuose pagal galiojančią priėmimo į Mokyklą tvarką.
14. Mokinių priėmimo komisijos sprendimai fiksuojami protokoluose ir tvirtinami
komisijos narių parašais. Galutinį priimtų mokytis pagal aukštesniojo lygmens ugdymo
programas mokinių sąrašą tvirtina mokyklos direktorius.

UGDYMO PROCESO BAIGIMAS
15. Mokslų metų pabaigoje ugdymo procesas baigiamas Mokyklos ugdymo plano
dalykų metiniais dalykų įvertinimais, meno šakos dalyko baigiamasiais egzaminais bei
mokomąją menine vasaros praktika.
16. Meno šakos dalyko egzaminai ir visi baigiamieji egzaminai organizuojami
Mokyklos nustatyta tvarka ir vykdomi pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, kuris esant
poreikiui gali būti keičiamas.
17. Mokomojoje meninėje vasaros praktikoje gali dalyvauti mokiniai, turintys
patenkinamus visų einamųjų mokslo metų dalykų įvertinimus.

18. Baigusieji specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ugdymo kartu su meninio
ugdymo programos baleto srities dalį gali rinktis tęsti ugdymąsi arba pagal specializuoto
ugdymo krypties vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, arba pagal baleto
artisto modulinę profesinio mokymo programą, arba pagal šiuolaikinio šokio atlikėjo
modulinę profesinio mokymo programą.
19. Mokiniams, nebaigusiems ugdymo programų arba nelaikiusiems ar gavusiems
nepatenkinamą egzaminų įvertinimą, išduodami mokymosi pasiekimų pažymėjimas apie
išklausytą mokymo kursą, išklausytų valandų skaičių ir įvertinimus.
20. Mokiniams, baigusiems specializuoto ugdymo krypties vidurinio kartu su
meniniu ugdymu programą ir išlaikiusiems brandos ir baigiamuosius meninių dalykų
egzaminus išduodamas brandos atestatas, brandos atestato priedas, kuriame įrašomi meninio
ugdymo dalykai, nurodomas jų mokymui skirtas valandų skaičius, dalykų metiniai
įvertinimai, baigiamųjų egzaminų rezultatai. Mokiniui, atleistam nuo visų bendrojo ir
meninio ugdymo baigiamųjų egzaminų, atskira eilute įrašoma “Baigiamųjų egzaminų nelaikė
(atleistas)”.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Aprašu vadovaujasi visi Mokyklos mokytojai.
22. Mokyklos direktorius, pavaduotojai, skyrių vedėjai, mokytojai, klasių vadovai,
pagalbos specialistai ir mokiniai turi teisę siūlyti, pildyti ir tobulinti šį Aprašą.
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