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PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių meno mokyklos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 

14 d. įsakymu Nr. V-33 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 

 

2019-2020 m. m. II pusmečio 

MUZIKOS, DAILĖS IR ŠOKIO SKYRIŲ  

MOKOMŲJŲ DALYKŲ ATSISKAITYMŲ EIGA 

 

 

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. 

Muzikos, Dailės ir Šokio skyrių dalykų mokytojai pateikia užduotis svetainės www.gmm.lt 

Nuotolinio mokymo skiltyje iki 2020 m. gegužės 29 d.  

2020 m. birželio 1-10 d. mokiniai siunčia atliktas užduotis, nuotraukas, vaizdo/garso įrašus  

dalyko mokytojams. Dalyko mokytojai vertina 2019-2020 m. m. II pusmečio mokinių pažangą ir 

pasiekimus bei informuoja mokinius elektroniniu laišku iki 2020 m. birželio 12 d. 

2019-2020 mokslo metai Grigiškių meno mokykloje užbaigiami 2020 m. birželio 12 d. 

 

Muzikos skyriaus specialybės dalykų atsiskaitymų eiga: 

Muzikavimas instrumentu (Fortepijono, Akordeono, Smuiko, Pučiamųjų instrumentų, Mušamųjų 

instrumentų specialybė): 

1. Mokiniai specialybės mokytojui atsiunčia 2019-2020 m. m. II pusmečio atliekamų 1-2 

kūrinių vaizdo įrašą ne vėliau nei 2020 m. birželio 10 d.  

2. Specialybės mokytojas išklauso kūrinio (-ių) atlikimą (vaizdo įrašą), taip pat vertina 2019-

2020 m. m. II pusmečio mokinio pažangą ir pasiekimus.    

3. Specialybės mokytojai informuoja mokinius apie 2019-2020 m. m. II pusmečio pasiekimus, 

pažangą ir metinius pažymius iki  2020 m. birželio 12 d.  

 

Ritmika 

1.     Ankstyvojo muzikos ugdymo Ritmikos (fortepijono, fleitos ar trimito) ir Šokio pamokos 

vyks iki 2020 m. gegužės 29 d. 

2.     Iki paskutinės pamokos Ankstyvojo ugdymo programos mokinių tėveliai mokytoją 

Mariją Ivaškevičiūtę elektroniniu paštu informuoja ką mokinys planuoja rinktis kitais 

mokslo metais. GMM siūlo: 
- 5 metų vaikams siūloma tęsti Ankstyvojo ugdymo programą (yra galimybė 

keisti Ankstyvojo ugdymo programos grupę – Muzikos ar Šokio); 
- 6 metų vaikams siūloma rinktis Šokio programą arba Muzikos pradinio ugdymo programą. 

Tėvai mokytoją Mariją Ivaškevičiūtę informuoja kokiu instrumentu nori groti kitais mokslo 

metais. 

http://www.gmm.lt/
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Muzikos skyriaus mokomųjų dalykų  

atsiskaitymų eiga 
 
Eil. 

Nr. 

Dalykas Užduočių 

pateikimo 

būdas 

Galutinė 

užduočių 

pateikimo 

data 

Mokiniai 

atsiskaito iki 

Mokinių 

informavimas 

apie galutinius 

2019-2020 m. m. 

įvertinimus 

1. 

 

Solfedžio 

 

 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje.  

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai 

atsiskaito iki 

2020 m. birželio 

10 d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus bei 

metinius pažymius 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

2. Muzikos 

istorija 

 

 

 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje.  

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai 

atsiskaito iki 

2020 m. birželio 

10 d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus bei 

metinius pažymius 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

3. Choras 

Allegretto  

 

 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai siunčia 

atliktų užduočių 

audio/video 

įrašus iki 2020 

m. birželio 10 

d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus bei 

metinius pažymius 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

4. Choras DO 

 

 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

Mokiniai siunčia 

atliktų užduočių 

audio/video 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
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www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

gegužės 29 d. įrašus iki 2020 

m. birželio 10 

d.  

Atsižvelgiant į 

ankstyvą 

mokinių amžių, 

įrašus siųsti 

neprivaloma. 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

pasiekimus ir 

pažangą 

(vertinimas įskaita) 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

5. Choras SOL 

 

 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai siunčia 

atliktų užduočių 

(partijų) 

audio/video 

įrašus iki 2020 

m. birželio 10 

d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus bei 

metinius pažymius 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

6. Vokalinis 

ansamblis  

1, 2, 3, 4 klasė 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai siunčia 

atliktų užduočių 

audio/video 

įrašus iki 2020 

m. birželio 10 

d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio  

pasiekimus ir 

pažangą 

(vertinimas įskaita) 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

7. Vokalas 

5, 6, 7 klasė 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai siunčia 

atliktų užduočių 

audio/video 

įrašus iki 2020 

m. birželio 10 

d. 

Dalyko mokytoja 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

pasiekimus ir 

pažangą 

(vertinimas įskaita) 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės skyriaus mokomųjų dalykų  

http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
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atsiskaitymų eiga 
 
1. Piešimo, 

Tapybos, 

Skulptūros, 

Kompozicijos, 

Dailės 

istorijos, 

Grafikos, 

Animacijos 

mokomieji 

dalykai 

Dalyko 

mokytojai 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo Dailės 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai siunčia 

dalyko 

mokytojui 

atliktų darbų 

nuotraukas ir kt. 

atliktas užduotis  

iki 2020 m. 

birželio 10 d. 

Dalyko mokytojai 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus bei 

metinius pažymius 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

2. Dailės skyriaus mokomųjų dalykų galutiniai pažymiai bus vedami pagal 2019-2020 m. m. 

pirmojo ir antrojo pusmečių gautų įvertinimų vidurkius.  

 

 

Šokio skyriaus mokomųjų dalykų  

atsiskaitymų eiga 

 
1. Klasikinio 

šokio,   

Kitų tautų 

(charakterinio 

šokio), 

Lietuvių 

liaudies šokio, 

Sceninio 

šokio, 

Šiuolaikinio 

šokio, Šokio 

istorijos 

mokomieji 

dalykai 

Dalyko mokytoja 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo Šokio 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

mokiniams 

pateikiamos 

meno 

mokyklos 

www.gmm.lt 

svetainės 

Nuotolinio 

mokymo 

Šokio 

skyriaus 

skiltyje iki 

2020 m. 

gegužės 29  

d.  

 

Mokiniai 

atsiskaito, 

siųsdami vaizdo 

ir kt. atliktas 

užduotis 

elektroniniu 

paštu  dalykų 

mokytojams  iki 

2020 m. birželio 

10 d. 

 

Dalykų mokytojos 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

įvertinimus iki 

2020 m. birželio 

12 d. 

2. Šokio skyriaus mokomųjų dalykų galutiniai pažymiai bus vedami pagal 2019-2020 m. m. 

pirmojo ir antrojo pusmečių gautų įvertinimų vidurkius.  

 

 

 

 

 

http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
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Meno mėgėjų ugdymo programos atsiskaitymų eiga 
 

1. Vokalo, 

mušamųjų 

instrumentų ir 

gitaros 

mokomieji 

dalykai 

Dalyko 

mokytojai 

pateikia užduotis 

svetainės 

www.gmm.lt 

Nuotolinio 

mokymo 

Muzikos 

skyriaus skiltyje. 

Užduotys 

pateikiamos 

iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Mokiniai 

siunčia atliktų 

užduočių 

audio/video 

įrašus 

(neprivaloma) 

iki 2020 m. 

birželio 10 d. 

Dalyko mokytojai 

informuoja 

mokinius apie 

2019-2020 m. m. 

II pusmečio 

pasiekimus ir 

pažangą 

(vertinimas 

įskaita) 

elektroniniu paštu 

iki 2020-06-12 

 

http://www.gmm.lt/

