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PATVIRTINTA 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

    direktoriaus 2022 m. vasario 17 d.  

įsakymu Nr. V-26  

 

 

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 

2022-2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje 2022–2023 m. m. 

įvertinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 

m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316 „Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“. 

          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 ugdymu menu (dailės ir scenos menų, 1–4 kl.);  

3.2. pagrindinio ugdymo kartu su kryptingu ugdymu menu (dailės ir scenos menų, 5–8, I–II 

gimnazijos klasių); 

3.3. vidurinio ugdymo kartu su kryptingu ugdymu menu (dailės, šokio, teatro, muzikos, III–IV 

gimnazijos klasių). 

4. Į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją priimami mokytis Savivaldybės teritorijoje gyvenantys 

mokiniai laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu atrankos būdu. 

5. Jei prašymų skaičius į gimnaziją yra didesnis negu gimnazija gali tenkinti, kandidatai 

priimami atsižvelgiant į arčiausiai gimnazijos (1,5 km spinduliu) deklaravusius gyvenamąją vietą 

(70%) ir kituose Vilniaus miesto mikrorajonuose deklaravusius gyvenamąją vietą (30 %). 

 

II SKYRIUS 

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

6. Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje priimami nuo 2022 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“. 

7. Iki 2022 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia: 

7.1. nustatyto pavyzdžio prašymą (1 priedas) dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir 

motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime (toliau – Vertinime). 

Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje (užpildytą pateikti elektroninėje 

priėmimo sistemoje). Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą ugdymo menu kryptį: dailės arba 

scenos menų. 

7.2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus; 

7.3. praėjusių (2020–2021 m. m.) ir šių mokslo metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ar 

tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų 

kopijas. 

7.4. dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių 

lankymą, kopijas. 

7.5. pirmumo teisę įrodančius dokumentus (pagal šios Tvarkos 31 punktą). 

8. Asmenys, iki nurodytos datos nepateikę prašymų ir reikiamų dokumentų, išbraukiami iš 

kandidatų sąrašų ir negali dalyvauti vertinime. 

http://www.vilnius.lt/mokykla
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9. 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). 

 

III SKYRIUS 

MENINIŲ GEBĖJIMŲ IR MOTYVACIJOS MOKYTIS PAGAL KRYPTINGO UGDYMO 

MENU 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 veiklų 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. Vertinami tik tos meninio ugdymo srities, kurioje kandidatas pageidauja mokytis, 

gebėjimai. 

18. Kandidatų vertinimo trukmė: 

18.1. kandidatams į 1 klases – 2 x 30 min., 

18.2. kandidatams į 2–4 klases – 2 x 45 min., 

18.3. kandidatams į 5–8 ir I–IV gimnazijos klases – 1,5–2 val. 

19. 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, į vertinimą atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė). 

20. Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas vykdomas balandžio 

20 - 21 d.: 

20.1. balandžio 20 d. – vertinami kandidatai į 1–4 klases; 

20.2. balandžio 21 d. – vertinami kandidatai į 5–8 ir I–IV gimnazijos klases. 

21. Vertinimas vykdomas per menines veiklas pagal dailės arba scenos menų (muzikos, šokio, 

teatro) gebėjimų vertinimo kriterijus. 

22. Maksimalus meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu 

programą vertinimas – 100 balų. Kandidatas, surinkęs mažiau kaip 50 balų, į gimnaziją mokytis 

nepriimamas. 

23. Motyvacijos mokytis ir gebėjimų vertinime dalyvauja tik kandidatai ir vertinimo 

komisijos nariai. 

24. Esant laisvoms mokymosi vietoms, papildomas vertinimas gali būti organizuojamas birželio 

- rugpjūčio mėnesiais pagal atskirą gimnazijos direktoriaus įsakymą. 

25. Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai šalyje, mokinių priėmimo tvarka gali keistis.  
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26. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio 

ugdymo programą ar jos pirmą dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio 

lygio programą ir keisti meninio ugdymo kryptį, dalyvauja vertinime vadovaujantis šio tvarkos 

nuostatomis. 

 

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 šios Tvarkos 7.2., 7.3., 7.4. punktuose nurodytų kriterijų vertę balais; 

28.3. sudaro kandidatų konkursinių balų 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 kryptingo meninio ugdymo programą 

vertinimas 

Iki 100 

Einamųjų mokslo metų meninio ugdymo 

dalykų I pusm. įvertinimai (tik į 2–4 kl.) 
(aukštesnieji – 5 balai, pagrindiniai – 3 balai) 

Vaikai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais 

lankę meninės krypties neformaliojo švietimo 

būrelius 

Iki 5 

Miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių 

konkursų, olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos) 
Iki 10 

 

29.2. kandidatams į 5 klasę: 

Kriterijai Balai 

Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis 

pagal kryptingo meninio ugdymo programą 

vertinimas 

Iki 100 

4 klasės meninio ugdymo dalykų I pusm. 

įvertinimai 
(aukštesnieji – 5 balai, pagrindiniai – 3 balai) 

Einamųjų mokslo metų visų dalykų (išskyrus 

meninio ugdymo) I pusm. įvertinimai  

(aukštesnieji – 10 balai, pagrindiniai – 6 balai, 

patenkinami – 4 balai) 

Mokiniai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais 

lankę meninės krypties neformaliojo švietimo 

būrelius 

Iki 5 

Miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, 

olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos) 
Iki 10 

 

29.3. kandidatams į 6–8 ir I–IV gimnazijos klases: 

Kriterijai Balai 

Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis 

pagal kryptingo meninio ugdymo programą 

vertinimas 

Iki 100 

Einamųjų mokslo metų meninio ugdymo 

dalykų I pusm. įvertinimų vidurkis 
Iki 10 

Einamųjų mokslo metų visų dalykų (išskyrus 

meninio ugdymo) I pusm. įvertinimų vidurkis 
Iki 10 
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Mokiniai praėjusiais ir/ar šiais mokslo metais 

lankę meninės krypties neformaliojo švietimo 

būrelius 

Iki 5 

Miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, 

olimpiadų nugalėtojai (I–III vietos) 
Iki 10 

 

30. Į 1 klases ir kitų klasių laisvas mokymosi vietas priimami mokytis daugiausiai konkursinių 

balų surinkę kandidatai. 

31. Priėmimo metu surinkus vienodą balų skaičių pirmumo teise priimami kandidatai: 

31.1. kurių broliai ir seserys gebėjimų vertinimo metu jau mokosi gimnazijoje; 

31.2. kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne mažiau kaip 1 metus dirba gimnazijoje pagal 

neterminuotas darbo sutartis; 

31.3. našlaičiai; 

31.4. arčiausiai gimnazijos (1,5 km spinduliu) deklaravę gyvenamąją vietą. 

32. Pagrindinė priėmimo komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

33. 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. 

34. Komisijos posėdžių grafikas: 

34.1. pirmas posėdis vyks 2022-05-04;  

34.2. antras posėdis vyks 2022-06-06; 

34.3. trečias posėdis vyks 2022-06 -08; 

34.4. ketvirtas posėdis vyks 2022-06-13; 

34.5. penktas posėdis vyks 2022-06-21; 

34.6. šeštas posėdis vyks 2022-08-22. 

35. Komisijos posėdžių pradžia 14 val. Posėdžių vieta – 2211 kab. Prireikus gali būti kviečiami 

papildomi komisijos posėdžiai. 

 

V SKYRIUS 

REZULTATŲ PASKELBIMAS IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

 

36. Priėmimo komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas po priėmimo komisijos posėdžio 

sudaro kviečiamų mokytis mokinių bei pretenduojančių būti pakviestais mokytis, atsisakius anksčiau 

pakviestiems kandidatams, sąrašus ir skelbia juos gimnazijos interneto svetainėje (su prašymo 

elektroninėje sistemoje numeriu MOK-...).  

37. Priėmimas į gimnaziją el. prašymų teikimo sistemoje vykdomas tokia tvarka: 

37.1. gegužės 25–27 d. gimnazija el. sistemoje siunčia kvietimus mokytis; 

37.2. gegužės 27–29 d. – birželio 1–5 d. tėvai el. sistemoje tvirtina kvietimą; 

37.3. birželio 6 d. gimnazija į atsilaisvinusias vietas pagal eilę kviečia mokytis kitus 

pretendentus; 

37.4. birželio 6–7 d.  tėvai el. sistemoje tvirtina kvietimą; 

37.5. birželio 8 d. gimnazija į atsilaisvinusias vietas pagal eilę kviečia mokytis kitus 

pretendentus; 

37.6. birželio 8–9 d.  tėvai el. sistemoje tvirtina kvietimą; 

37.7. birželio 13 d. gimnazija į atsilaisvinusias vietas pagal eilę kviečia mokytis kitus 

pretendentus; 

37.8. birželio 13–16 d. (iki 15 val.) tėvai el. sistemoje tvirtina kvietimą; 

37.9. rugpjūčio 22 d. gimnazija į atsilaisvinusias vietas pagal eilę kviečia mokytis kitus 

pretendentus; 

37.10. rugpjūčio 22–24 d.  tėvai el. sistemoje tvirtina kvietimą. 

38. Priėmimo į gimnaziją įforminimas vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. 
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VI SKYRIUS 

BENDRIEJI KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 

 

39. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birželio 29 d. nutarimu Nr. 768.  

40. Komplektuojant klases ir mokinius skirstant į klases vadovaujamasi vaiko interesų ir 

gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės 

nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų, globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), 

konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais ir šia Tvarka. 

41. Mokinių skirstymo į pirmąsias ir penktąsias klases principai: 

41.1. pagal pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų);  

41.2. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėje;  

41.3. pagal galimybes proporcingai dalinami berniukai ir mergaitės; 

 42. Pirmiausiai į klases vienodu skaičiumi skiriami: 

 42.1. socialinės pagalbos ar dėmesio reikalaujantys mokiniai ir/ar mokiniai iš ypatingų 

socialinių poreikių šeimų; 

 42.2. mokiniai, jau turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius;  

 42.3. mokiniai, likę kartoti kurso.  

 43. Esant galimybei, skirstant mokinius į klases atsižvelgiama į tėvų pageidavimus. 

 44. Mokiniai, atvykę mokytis į 2–4, 6–8 ir I–IV gimnazijos klases skiriami į tas klases, kuriose 

mažiausias mokinių skaičius, atsižvelgiant į pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos 

menų), antrąją užsienio kalbą, dorinio ugdymo (etikos/ tikybos) pasirinkimą.  

 45. Maksimalus mokinių skaičius klasėje, prasidėjus mokslo metams, pradinio ugdymo 

pakopoje yra 24 mokiniai, pagrindinio ugdymo pakopoje – 30 mokinių, vidurinio ugdymo pakopoje 

– 30 mokinių.  

46. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, prilyginamas dviems tos klasės mokiniams. Atitinkamai mažinamas didžiausias 

nustatytas mokinių skaičius klasėje.  

47. Priimtųjų mokytis mokinių paskirstymas į klases įforminamas gimnazijos direktoriaus 

įsakymu iki rugpjūčio 31 d. ir skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

48. Vertinimo organizavimo ir vykdymo, priėmimo į gimnaziją priežiūrą vykdo gimnazijos 

direktorius. 

49. Asmens duomenys (asmenų pateikti dokumentai), priėmimo komisijos posėdžių protokolai 

saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

50. Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo 

tvarka bei visa informacija apie meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio 

ugdymo programą vertinimą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje (www.tuskulenai.lt). 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.tuskulenai.lt/
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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 
 
 

Prašau leisti mano ................................................................................................................, 
(sūnui, dukrai, globotiniui) (vardas, pavardė) 

gimusiam(-siai) 20.... .... ...., dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo 

ugdymo menu  

o dailės programą 

o scenos menų programą 

               (pažymėti vieną pasirinktą menų kryptį) 
 

vertinime bei priimti į  ........  klasę nuo 2022 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. 2020–2021 m. m. ir iki kovo 31 d. įvykusių 2021–2022 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 

 

4. Kita (pirmumo teisę įrodantys faktai ir dokumentai) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Sutinku, kad kandidatų darbai ir vertinimo rezultatai nekomentuojami, apeliacijos dėl 

vertinimo neteikiamos. 

 

 

..........................................................  ............................................................... 
(vieno iš tėvų ar globėjų parašas)   (vardas,  pavardė) 


