
 

 

INFORMACIJA DAILĖS SKYRIAUS MOKINIAMS IR JŲ TĖVELIAMS, 

MOKYTOJAMS 

Kviečiame susipažinti su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2020–2021 m. m. II pusmečio 

mokomųjų dalykų atsiskaitymų tvarkaraščiu. 

 

Dailės skyriaus II pusmečio mokomųjų dalykų  atsiskaitymų tvarkaraštis  
 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Užduočių pateikimo būdas, 

atsiskaitymo forma 

Terminas Laikas 

1. Plastinė raiška Peržiūra 

nuotoliniu būdu  
Gegužės  

24–28 d. 
Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

2. Piešimas  

 

Peržiūra 

nuotoliniu būdu 
Gegužės  

24–28 d. 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

3. Kompozicija Peržiūra 
nuotoliniu būdu 

Gegužės  

24–28 d. 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

4. Tapyba Peržiūra 
nuotoliniu būdu 

Gegužės  

24–28 d. 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Neformaliojo  vaikų švietimo pažymėjimų įteikimas 5-osios kl. mokiniams 

5. Birželio 8 d. 18 val. Joniškyje 

6. Birželio 9 d. 18 val. Žagarėje 

 

PASTABOS: 

1. Nuo 2021 m. birželio 1 iki 15 d. pagal dalyko mokytojo sudarytą tvarkaraštį mokiniams vyks konsultacijos 

dėl nuotolinio ugdymosi praradimų kompensavimo ir meniniai-kūrybiniai užsiėmimai.  

2. Mokiniams vasaros atostogos prasideda 2021 m. birželio 16 d. – baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

DAILĖS SKYRIAUS BAIGIAMOJO (DIPLOMINIO) DARBO GYNIMO TVARKA 

1. 2020–2021 m. m. Dailės skyriaus baigiamojo (diplominio) darbo gynimas vyks nuotoliniu būdu.  
2. Mokiniai turės atsiųsti atliktą praktinio darbo nuotrauką ir aprašą iki gegužės 26 d. 20.00 val.  į uždarą grupę 

,,2020–2021 dailės baigiamųjų grupė“  mesendžeryje. 
3. Mokiniai į ,,Google“ diską  turės įdėti baigiamojo (diplominio) darbo rengimo nuotraukas, nuorodas atsiųsti 

iki gegužės 26 d. 20.00 val.  į uždarą grupę ,,2020–2021 dailės baigiamųjų grupė“  mesendžeryje: 
3.1. Idėjų paieškos – 12 eskizų, 1 nuotrauka. 

3.2. Temos plėtojimas – 12 eskizų, 1 nuotrauka. 

3.3. Technikų paieškos – 12 eskizų, 1 nuotrauka. 

3.4. Kolorito paieškos – 12 eskizų, 1 nuotrauka. 

3.5. Galutinis variantas –1 eskizas, 1 nuotrauka. 

3.6. Darbo išdidinimas masteliu 1:1, 1 nuotrauka. 

3.7. Pavadinimai, 1 nuotrauka. 

3.8. Darbo aprašymas, 1 nuotrauka. 

3.9. Titulinis, 1 nuotrauka. 

3.10. Išbaigtas baigiamasis darbas – triptikas, 4 nuotraukos ( kiekviena triptiko dalis atskirai ir bendra visų trijų 

dalių nuotrauka). 

4. Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai, susipažinę su baigiamaisiais (diplominiais) darbais, iki gegužės 

27 d. 20.00 val.  turės išsiųsti komisijos pirmininkui siūlomus įvertinimus (vertinama vienu pažymiu dešimtba-

lėje sistemoje). 



5. Komisijos pirmininkas susumuos komisijos narių vertinimus ir pateiks baigiamojo darbo vadovui galutinius 

mokiniams skiriamus balus.  

6. Apie įvertinimą mokinius asmeniškai informuos baigiamojo darbo vadovas gegužės 28 d.  

 

  

 

 


