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PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių meno mokyklos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d.  

įsakymu Nr. V-32 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 

 

2019-2020 m. m. BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“, 2019-2020 m. m. Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių meno mokykloje baigiamieji egzaminai vykdomi nuotoliniu būdu. 

 

I. Baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis ir komisijų sudėtys: 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Data Komisija 

 

Mokinių 

skaičius 

1. Fortepijono specialybės ir 

privalomo fortepijono/ 

akordeono dalyko egzaminas 

2020-05-14 Komisijos pirmininkė: 

Jolanta Lasauskienė 

Komisijos nariai: 

Giedrius Lingė, 

Rytas Lingė, 

Rita Kryževičienė 

 

4 fortepijono 

specialybės, 

4 chorinio 

dainavimo 

specialybės 

mokiniai 

2. Pučiamųjų instrumentų,  

mušamųjų instrumentų bei 

smuiko specialybės egzaminas 

2020-05-15 Komisijos pirmininkas: 

Vidmantas Riškus 

Komisijos nariai: 

Vladimir Školnyj, 

Sigitas Gumuliauskas, 

Tomas Lukošius,  

Rūta Plančiūnaitė-

Zubrienė,  

Giedrutė Šochienė 

8 mokiniai 

3. Solfedžio 2020-05-04  Komisijos pirmininkė: 

Audra Versekėnaitė  

Komisijos nariai: 

Solveiga Bosaitė, 

Eglė Sereičikienė 

 

14 mokinių 

4. Choro specialybė 2020-05-20 Komisijos pirmininkė: 4 mokiniai 
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 Audra Versekėnaitė 

Komisijos nariai: 

Solveiga Bosaitė, 

Rita Kryževičienė, 

Milda Gudeikienė 

5. Dailės baigiamasis 

egzaminas 

2020-05-12 Komisijos pirmininkas: 

Romas Morkūnas 

Komisijos nariai: 

Nijolė Jodkienė, 

Daiva Černiauskienė, 

Diana Remeikytė 

 

12 mokinių 

 

 

II. Baigiamųjų egzaminų vertinimo kriterijai: 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Vertinimo kriterijai Kūrinių skaičius 

1. Muzikavimas instrumentu 80 proc. baigiamojo balo 

vertinimo sudaro kūrinių(-o) 

atlikimas (vertina komisija); 

20 % specialybės mokytojo 

siūlomas mokinio darbo 

vertinimas. 

- Fortepijono, smuiko, 

pučiamųjų ir mušamųjų 

specialybių mokiniai atlieka 

ir vertinimo komisijai siunčia 

2 kūrinių vaizdo įrašus arba 

atliekant koncerto formos 

kūrinį (I d. arba II-II d.) – 

siunčia 1 kūrinio vaizdo 

įrašą. 

- Chorinio dainavimo 

specialybės privalomo 

fortepijono dalyko mokiniai  

- 1 kūrinio vaizdo įrašą.  

2. Solfedžio 50 proc.  baigiamojo balo 

sudaro 2019-2020 m. m. 

pažymių metinis vidurkis;  

50  proc.   baigiamoji 

užduotis (testas). 

- 

3. Choras 

 

50  proc.  baigiamojo balo 

sudaro muzikos kūrinių 

choro partijų atsiskaitymas; 

50  proc.   2019-2020 m. m.  

įvertinimų vidurkis. 

3 kūrinių choro partijų 

vaizdo įrašai 

4. Dailė 

 

50 proc. baigiamojo balo 

sudaro praktinio darbo 

atlikimas,  

25% aprašas,  

Mokinys pateikia 1 

baigiamojo darbo nuotrauką, 

aprašą ir vaizdo pristatymą. 
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III. Baigiamųjų egzaminų vykdymo tvarkos aprašas: 

Muzikavimas instrumentu: 

1. Mokiniai atsiunčia atliekamų kūrinių vaizdo įrašą specialybės mokytojui likus 1 dienai iki 

egzamino:  

- privalomo fortepijono /akordeono dalykų ir fortepijono specialybės mokiniai iki  2020-05-13; 

- pučiamųjų, mušamųjų ir styginių instrumentų specialybių mokiniai pateikia iki  2020-05-14. 

2. Specialybės mokytojas egzamino dieną siunčia komisijos pirmininkui elektroniniu paštu mokinio 

atliekamų kūrinių vaizdo įrašą ir mokinio darbo įvertinimo aprašą. 

3. Ne ilgiau kaip per dvi darbo dienas komisijos nariai išklauso visų mokinių atliekamų kūrinių 

vaizdo įrašus, perskaito mokytojų atsiųstus mokinių darbų įvertinimų aprašus. Komisijos nariai 

parašo siūlomus pažymius ir siunčia komisijos pirmininkui. 

4. Komisijos pirmininkas susumuoja komisijos narių vertinimus ir pateikia specialybės mokytojams 

galutinius mokiniams skiriamus balus. 

5. Apie įvertinimą mokinius informuoja specialybės mokytojas ne vėliau kaip per penkias darbo 

dienas po egzamino.  

 

Solfedžio: 

1. Mokomoji medžiaga – praktinės ir teorinės užduotys – 7 klasės mokiniams pateikiamos  

www.gmm.lt svetainės Nuotolinio mokymo puslapyje iki 2020 m. balandžio 26 d. 

2. 7 klasės mokiniai atsiskaito jas iki 2020 m. balandžio 30 d. imtinai. 

3. 2020 m. gegužės 4 d. GMM septintos klasės mokiniai rašo baigiamąjį solfedžio darbą (testą). 

Baigiamoji užduotis (testas) bus atsiųsta kiekvienam mokiniui  elektroniniu paštu. 

4. Baigiamosios užduoties (testo) atskymus mokiniai siunčia elektroniniu paštu solfedžio dalyko 

mokytojai 2020 m. gegužės 4 d. iki 19.00 val.  

5. Komisijos nariai vertina atliktas mokinių baigiamąsias užduotis (testus) ir rašo galutinius 

įvertinimus. 

6. Solfedžio mokytoja ne vėliau nei 2020 m. gegužės 6 d. elektroniniu paštu informuoja mokinius 

apie baigiamojo egzamino vertinimus. 

 

Choras: 

1. Mokiniai choro vadovei atsiunčia vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos atliekamų dainų choro partijos 

su akompanimentu -  iki 2020 m. gegužės 19 d. 

2. Choro vadovė egzamino dieną elektroniniu paštu siunčia komisijos pirmininkui mokinių atliekamų 

kūrinių vaizdo įrašus ir kiekvieno mokinio darbo įvertinimo aprašą. 

3. Ne ilgiau kaip per dvi darbo dienas komisijos nariai išklauso visų mokinių atliekamų kūrinių 

vaizdo įrašus, perskaito choro vadovės atsiųstus mokinių darbų įvertinimų aprašus. Komisijos 

nariai parašo siūlomus pažymius ir siunčia komisijos pirmininkui. 

4. Komisijos pirmininkas susumuoja komisijos narių vertinimus ir pateikia galutinį pažymį. 

5. Apie įvertinimą mokinius informuoja choro vadovė ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po 

egzamino.  

25% pristatymas (filmuota 

medžiaga).  

Sudedami dalyko mokytojo ir 

komisijos narių balai 

(50x50) 

http://www.gmm.lt/
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Muzikos istorijos, Orkestro, Diksilendo, Choro, Ansamblio (vokalinio/instrumentinio), antrojo 

muzikos instrumento (fortepijono/ akordeono), Vokalo dalykų galutiniai pažymiai bus vedami pagal 

2019-2020 m. m. pirmojo ir antrojo pusmečių gautų įvertinimų vidurkius. 

 

Dailės baigiamojo egzamino gynimo eiga: 

 

1. Diplominio darbo gynimo data: 2020 m. gegužės 12 d. 

2. Mokiniai atsiunčia atliktą praktinio darbo nuotrauką, aprašą ir filmuotą darbo pristatymo medžiagą 

diplominio darbo vadovui likus 4 dienoms iki egzamino: 2020-05-08. 

3. Diplominio darbo vadovas  siunčia komisijos pirmininkui elektroniniu paštu mokinio atsiųstą 

medžiagą ir mokinio darbo įvertinimą. 

4. Komisijos pirmininkas persiunčia vadovo atsiųstą medžiagą komisijos nariams. Nariai  peržiūri 

nuotraukas ir vaizdo įrašus, perskaito  baigiamojo darbo aprašus, parašo siūlomus pažymius ir 

siunčia komisijos pirmininkui. 

5. Komisijos pirmininkas susumuoja komisijos narių vertinimus ir pateikia baigiamojo darbo 

vadovams galutinius mokiniams skiriamus balus. 

6. Apie įvertinimą mokinius informuoja baigiamojo darbo vadovas ne vėliau nei per 5 darbo dienas 

po egzamino.  

 

Piešimo, Tapybos, Kompozicijos, Skulptūros, Dailės istorijos, Grafikos, Animacijos, Keramikos 

dalykų galutiniai pažymiai bus vedami pagal 2019-2020 m. m. pirmojo ir antrojo pusmečių gautų 

įvertinimų vidurkius. 

Pastaba: užduotys Dailės skyriaus 4 klasės mokiniams pateikiamos www.gmm.lt svetainės Nuotolinio 

mokymo skiltyje iki 2020 m. balandžio 30 d.  Mokiniai atsiskaito, siųsdami atliktas užduotis elektroniniu 

paštu  dalykų mokytojams  iki 2020 m. gegužės 11 d. 

 

 

http://www.gmm.lt/

