PATVIRTINTA
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos
direktoriaus 2018 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. V-042.1
MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE
ĮVERTINIMO TVARKA
2018-2019 M.M.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją 2018 – 2019 m.m. tvarka (toliau –
Tvarka) parengta vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu
Nr. 1-1366.
2. Gimnazijoje įgyvendinami Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.
V-1595, elementai.
3. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija skirta mokiniams, turintiems gebėjimų/polinkių meninių
krypčių dalykams. Gimnazijoje vykdomos šios programos:
3.1. pradinio ugdymo kartu su kryptingu meniniu (dailės arba scenos menų) ugdymu (1 – 4
kl.)
3.2. pagrindinio ugdymo kartu su kryptingu meniniu (dailės arba scenos menų) ugdymu (5 –
8, I – II gimn. kl.),
3.3. vidurinio ugdymo kartu su kryptingu meniniu (dailės, šokio, teatro, muzikos) ugdymu (III
– IV gimn. kl.).
4. Į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją priimami mokytis Savivaldybės teritorijoje gyvenantys
mokiniai laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu atrankos būdu.
5. Tais atvejais, kai priimant pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pateiktų
prašymų skaičius yra didesnis negu mokykla gali tenkinti, asmenys priimami atsižvelgiant į
arčiausiai mokyklos (1 km. spinduliu) deklaravusius gyvenamąją vietą (70%) ir kituose Vilniaus
miesto mikrorajonuose deklaravusius gyvenamąją vietą (30%)“.
II SKYRIUS
PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
6. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio
ugdymo programą ar jos pirmą dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio
lygio programą, direktoriui pateikia laisvos formos prašymą (ne per e. sistemą).
7. Į 1 klases ir kitų klasių laisvas mokymosi vietas priimami mokytis daugiausiai konkursinių
balų surinkę kandidatai.
8. Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje priimami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki
kovo 31 d. tik elektroniniu būdu prisijungus www.vilnius.lt/mokykla. Meninio ugdymo kryptį
(dailės arba scenos menų) nurodykite el. prašymo formos skiltyje „specifiniai pageidavimai“.
9. Iki 2018 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
9.1. nustatyto pavyzdžio prašymą (1 priedas) dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir
motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime (toliau – Vertinime).
Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje (užpildytą atsiųsti
rastine@tuskulenai.lt ) arba užpildyti gimnazijos raštinėje (nuo 9.00 val. iki 15.00 val.). Prašyme
privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
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9.2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
9.3. praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar
tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų
kopijas.
9.4. dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių
lankymą, kopijas.
III SKYRIUS
MENINIŲ GEBĖJIMŲ IR MOTYVACIJOS MOKYTIS PAGAL KRYPTINGO MENINIO
UGDYMO PROGRAMĄ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
10. Priimant į gimnaziją, vertinama mokinių motyvacija mokytis meninių krypčių dalykų bei
bendrieji (komunikavimo, pažintiniai, kultūriniai, kūrybiškumo ir kt.) ir specialieji (taikomieji,
patirtiniai, analitiniai dailės ir scenos menų) gebėjimai.
11. Kandidatų vertinimui ir vertinimo vykdymui gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma
vykdymo ir vertinimo komisija.
12. Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų kandidatų, negali būti komisijos nariu.
13. Komisiją sudaro:
13.1. kandidatų į 1–4 klases vertinimui: administratorius, komisijos pirmininkas, pradinių
klasių , muzikos, teatro, šokio, dailės mokytojai ir gimnazijos psichologas;
13.2. kandidatų į 5–8, I–IV klases vertinimui: administratorius, komisijos pirmininkas,
muzikos, teatro, šokio, dailės ir bendrųjų dalykų mokytojai.
14. Vertintojų skaičius nustatomas, atsižvelgus į kandidatų skaičių.
15. Komisijos narių funkcijos:
15.1. administratorius parenka užduočių atlikimo patalpas, suskirsto kandidatus į grupes,
rengia kandidatų sąrašus, sudaro patikrinimo tvarkaraštį, užtikrina tvarką vertinimo metu;
15.2. komisijos pirmininkas vadovauja komisijos darbui, vertintojams baigus darbą, surenka
vertinimo protokolus ir užpildo kandidatų surinktų balų suvestinę, kurią teikia gimnazijos mokinių
priėmimo komisijos pirmininkui.
15.3. vertintojai įvertina kandidatų gebėjimus, pasibaigus vertinimui, užpildo vertinimo
protokolus ir teikia juos vertinimo komisijos pirmininkui.
16. Vertinimo užduotis ir kriterijus rengia gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo
grupė, į kurios sudėtį įtraukiami menų, pradinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojai, gimnazijos
psichologas.
17. Kandidatų vertinimas vyksta vieną dieną.
18. Vertinami tik tos meno srities, kurioje kandidatas pageidauja mokytis, gebėjimai.
19. Vertinimo trukmė:
19.1. kandidatams į 1 kl. – 2 x 30 min.,
19.2. kandidatams į 2 – 4 kl. – 2 x 45 min.,
19.3. kandidatams į 5 – 8 ir I – IV gimn. kl. – 1,5 – 2 val.
20. Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą ir
piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs
scenos menų kryptį, atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).
21. Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas vykdomas
balandžio 4 - 6 d.:
21.1. Balandžio 4 - 5 d. – vertinami kandidatai į 1 – 4 kl.
21.2. Balandžio 6 d. – vertinami kandidatai į 5 – 8 ir I – IV gimn. kl.
22. Vertinimas vykdomas per menines veiklas pagal dailės arba scenos menų (muzikos,
šokio, teatro) gebėjimų vertinimo kriterijus.
23. Maksimalus meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo
programą vertinimas – 100 balų. Kandidatas, surinkęs mažiau kaip 50 balų, į gimnaziją mokytis
nepriimamas.
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24. Motyvacijos mokytis ir gebėjimų vertinime dalyvauja tik kandidatai ir vertinimo
komisijos nariai.
25. Esant laisvoms mokymosi vietoms, papildomas vertinimas gali būti organizuojamas
balandžio - rugpjūčio mėnesiais pagal atskirą gimnazijos direktoriaus įsakymą.
26. Informacija apie meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio
ugdymo programą vertinimą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje (www.tuskulenai.lt) ne
vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki patikrinimo ir vertinimo vykdymo.
IV SKYRIUS
PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA
27. Kandidatų priėmimą vykdo gimnazijos direktoriaus sudaryta mokinių priėmimo
komisija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
28. Priėmimo komisija:
28.1. nagrinėja kandidatų prašymus mokytis;
28.2. nustato šio aprašo 9.2., 9.3., 9.4. punktuose nurodytų kriterijų vertę taškais;
28.3. sudaro kandidatų suvestinę pagal meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis vertinimo ir
kitų kriterijų vertę balais.
29. Konkurso balai yra skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus:
29.1. kandidatams į 1 – 4 klases:
Kriterijai
Balai
Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal Iki 100
kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas
Einamųjų mokslo metų meninio ugdymo dalykų (aukštesnieji – 5 balai, pagrindiniai – 3 balai)
I pusm. įvertinimai (į 2 – 4 kl.)
Vaikai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais lankę Iki 10
meninės krypties neformaliojo švietimo būrelius
Miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių Iki 10
konkursų, olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos)
29.2. kandidatams į 5 klasę:
Kriterijai
Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal
kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas
4 klasės meninio ugdymo dalykų I pusm.
įvertinimai
Einamųjų mokslo metų visų dalykų (išskyrus
meninio ugdymo) I pusm. įvertinimai
Vaikai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais lankę
meninės krypties neformaliojo švietimo būrelius
Miesto, šalies ar tarptautinių konkursų,
olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos)

Balai
Iki 100
(aukštesnieji – 5 balai, pagrindiniai – 3 balai)
(aukštesnieji – 3 balai, pagrindiniai – 2 balai,
patenkinami – 1 balas)
Iki 10
Iki 10

29.3. kandidatams į 6 – 8 ir I – IV gimnazijos klasę:
Kriterijai
Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal Iki 100
kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas
Einamųjų mokslo metų meninio ugdymo dalykų Iki 10
I pusm. įvertinimų vidurkis
Einamųjų mokslo metų visų dalykų (išskyrus Iki 10
meninio ugdymo) I pusm. įvertinimų vidurkis
Vaikai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais lankę Iki 10
meninės krypties neformaliojo švietimo būrelius

Balai
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Miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, Iki 10
olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos)
30. Priėmimo metu surinkus vienodą balų skaičių pirmumo teise priimami kandidatai:
30.1. našlaičiai;
30.2. kurių broliai ir seserys gebėjimų vertinimo metu jau mokosi gimnazijoje;
30.3. kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne mažiau kaip 1 metus dirba gimnazijoje pagal
neterminuotas darbo sutartis;
30.4. kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra iki 1 km atstumu nutolusi nuo gimnazijos.
31. Pagrindinė priėmimo komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
32. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai
narių. Nutarimai priimami Priėmimo komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
33. Komisijos posėdžių grafikas:
33.1. pirmas posėdis vyks 2018-04-03;
33.2. antras posėdis vyks 2018-04-18;
33.3. trečias posėdis vyks 2018-08-29.
34. Komisijos posėdžių pradžia 14 val. Posėdžių vieta - 2211 kab. (pavaduotojų kabinetas)
Prireikus gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.
35. Priėmimo komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos posėdžio
sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK-.... ir skelbia jį
gimnazijos interneto svetainėje.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Vertinimo organizavimo ir vykdymo, priėmimo į gimnaziją priežiūrą vykdo gimnazijos
direktorius.
37. Priėmimo tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetainėje.

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Direktorė
..........................................
Alina Kovalevskaja

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skyriaus
Vedėja
..........................................
Diana Petkūnienė

_____________________
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1 priedas

Prašymo savivaldybės e. sistemoje numeris MOK - ________________
_________________________________________________
(vieno iš tėvų ar globėjų vardas, pavardė)

_________________________________________________
(deklaruota gyvenamoji vieta, adresas)

__________________________________________________ ________________________
(tėvų mob. telefonas, elektroninio pašto adresas)

(mokinio mob. telefonas )

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos
Direktoriui
PRAŠYMAS
dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą
vertinime
________________
(data)

Vilnius
Prašyčiau leisti mano ................................................................................................................,
(sūnui, dukrai, globotiniui)

(vardas, pavardė)

gimusiam(-siai) 20.... .... ...., dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo
meninio ugdymo
o dailės programą
o scenos menų programą
(pažymėti pasirinktą menų kryptį)

vertinime bei priimti į ........ klasę nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Iki šiol mokėsi ..............................................................................................................................
(mokyklos pavadinimas)

............ klasėje.
Pasirenkami dalykai:
Dorinis ugdymas (etika ar tikyba) ............................................
II užsienio kalba ........................................................................
Pridedami dokumentai:
Eil. Nr.
Pridedamo dokumento pavadinimas
Pažymėti
1.
Mokyklos pažyma, patvirtinanti I pusmečio (ar I ir II trimestro) įvertinimus
2.
2016–2017 m. m. ir iki kovo 31 d. įvykusių 2017–2018 m. m. miesto, šalies
ar tarptautinių olimpiadų, konkursų laureatų ir nugalėtojų diplomų (I–III
vietos) kopijos
3.
Meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos pažyma apie lankomus
užsiėmimus

..........................................................

...............................................................

(vieno iš tėvų ar globėjų parašas)

(vardas, pavardė)
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