
PATVIRTINTA 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  

direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. 

įsakymu Nr. V-24 

 

 

PRIĖMIMO Į GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

PRADINIO UGDYMO DAILĖS SKYRIAUS PIRMĄSIAS KLASES  

SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo 

Dailės skyriaus (toliau – Dailės skyrius) pirmąsias klases sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija) „Dėl priėmimo į Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

2. Į Dailės skyriaus pirmąsias klases priimami vaikai, ketinantys mokytis Šiaulių Gegužių 

progimnazijoje. 

 

II  SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS  

 

3.  Prašymai mokytis Dailės skyriaus pirmosiose klasėse priimami nuo einamųjų metų 

kovo 1 d.  iki balandžio 9 d.  

4.  Vaiko tėvų (globėjų) prašymai priimami ir registruojami mokyklos raštinėje 8.00 - 

17.00 val. 

 

III  SKYRIUS 

PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 

5.  Mokinių, pageidaujančių mokytis Dailės skyriaus pirmosiose klasėse, dailės gebėjimų 

patikrinimas (toliau – patikrinimas) organizuojamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 12 

d. (konkreti data ir laikas, prisijungimo nuoroda, kai patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu, 

skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje). Patikrinimas vykdomas Šiaulių Gegužių 

progimnazijos (S. Dariaus ir S. Girėno g. 22) „Meno sodo“ auditorijoje arba nuotoliniu būdu: 

5.1.  A4 formato lape pieštuku vaikas piešia keturis įvardintus daiktus (trukmė 45 min.); 

5.2.  kai patikrinimas vykdomas progimnazijoje – piešiniui atlikti reikalingas priemones 

suteikia Dailės skyrius; 

5.3.  kai patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu – piešiniui atlikti reikalingomis 

priemonėmis tėvai (globėjai) pasirūpina patys. Atliktą užduotį vaiko tėvai (globėjai) nufotografuoja 

ir atsiunčia skaitmeniniu jpg. formato dokumentu el. paštu info@geguziai.lt,  nurodydami savo 

vaiko vardą, pavardę. 

6.  Patikrinimą vykdo ir darbus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

7.  Darbų vertinimo kriterijai: 

7.1.  kūrybiškumas ir temos atspindėjimas; 

7.2.  komponavimas lape; 

7.3.  linijų ir dėmių derinimas, jų įvairovė. 

8. Į Dailės skyriaus pirmąsias klases priimami mokiniai, surinkę daugiausiai komisijos 

balų (priedas). Priimamų mokinių skaičius nustatomas, atsižvelgiant į nustatytą Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu maksimalų mokinių skaičių. 
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9. Apie priėmimą (nepriėmimą) į Dailės skyriaus pirmąsias klases prašymus pateikę tėvai 

(globėjai) informuojami prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

balandžio 15 d.  

10. Jeigu priimamieji, atrinkti vadovaujantis šio aprašo 5, 6, 7, 8  punktais,  atsisako 

mokytis Dailės skyriuje, į laisvas vietas priimami mokiniai eiliškumo tvarka (pagal surinktų balų 

skaičių) iš pageidaujančių mokytis Dailės skyriaus pirmosiose klasėse dailės gebėjimų patikrinimo 

komisijos vertinimo sąrašo suvestinės. 

11. Apie priėmimą (nepriėmimą) į Dailės skyriaus laisvas vietas prašymus pateikę tėvai 

(globėjai) informuojami prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

birželio 20 d.  

12. Priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir 

mokinio, jo tėvų (globėjų) įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą: 

12.1.  abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs 

asmuo;  

12.2. vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas 

sutarties egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje; 

12.3. mokymo sutartis registruojama Dailės skyriaus registracijos elektroniniame žurnale. 

 

IV  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Informacija apie priėmimą į Dailės skyriaus pirmąsias klases viešai skelbiama 

mokyklos internetinėje svetainėje www.geguziai.lt (nuoroda – Pradinio  ugdymo dailės skyrius). 

 

____________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėja 

Edita Minkuvienė 
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Priėmimo į Gegužių progimnazijos 

formalųjį švietimą papildančio pradinio 

ugdymo dailės skyriaus pirmąsias klases 

sąlygų aprašo priedas 

 

PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS DAILĖS SKYRIAUS PIRMOSIOSE KLASĖSE  

DAILĖS GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO KOMISIJOS VERTINIMO SUVESTINĖ 

 

20___-___-___ 

 

Patikrinime dalyvavusių mokinių skaičius:___ 

 

Vertinimas: 

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Darbų vertinimo kriterijai 

(kiekvienas kriterijus vertinamas iki 10 balų) 

Iš viso 

balų 

 

Priimta 

 

 

 
kūrybiškumas 

ir temos 

atspindėjimas 

komponavimas 

lape 

linijų ir dėmių 

derinimas, jų 

įvairovė 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Išvada: 

 

 

Komisijos  pirmininkas   (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Komisijos nariai   (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

________________________ 

 


