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JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS  

DAILĖS SKYRIAUS BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Baigiamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja baigiamųjų egzaminų organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą nuotoliniu būdu.  

 

II. BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ VYKDYMAS 

 

2. Piešimo egzaminas.           

2.1. Piešimo egzaminas vyks 2021 sausio 8, 15 dienomis 15.30–18.05 val. 

2.2. Piešimo egzaminui skirtos 6 akademinės valandos ( 3 akademinės valandos pirmą egzamino 

dieną 2021-01-08 ir 3 akademinės valandos antrą egzamino dieną 2021-01-15).  

2.3. Piešimo egzamino metu moksleiviai turės atlikti pateiktos užduoties eskizą ant A5 formato 

ir studiją ant A3 formato balto popieriaus lapo. 

2.4. Dieną prieš egzaminą 2021-01-07 moksleiviai į  grupę mesendžeryje ,,2020–2021  dailės 

baigiamieji“ gaus prisijungimo nuorodą prie ZOOM platformos, kurią atsiųs egzaminą kuruojantis 

mokytojas. Nuorodoje bus nurodyta, kada vyks prisijungimas prie ZOOM  konferencijos ir informacija 

apie piešimo egzamino pirmos dalies tvarką. 

2.5. 2021-01-08 15.20 val. ZOOM platformoje, tiesioginio eterio metu, moksleiviai  

kuruojančiam mokytojui turės parodyti pasiruoštas priemones. Egzamino  kuratorius 15. 30 val. įkels 

egzamino užduotį. Moksleiviai, atsijungę nuo ZOOM platformos, toliau savarankiškai turės atlikti 

paskirtą užduotį.   

2.6. Egzamino metu, du kartus kas 45 min., bus daromos 10 min. pertraukos  (pirma pertrauka: 

16.15–16.25 val., antra pertrauka 17.10–17.20 val.). Pertraukų metu, prisijungus prie ZOOM 

platformos, bus parodomi atlikti darbai. 

2.7. Prieš egzamino pabaigą 18.00-18.05 val. moksleiviai į  grupę mesendžeryje „2020-

2021  dailės baigiamieji“ turės atsiųsti per pirmą egzamino dalį atliktos užduoties 2 nuotraukas 

(fotografuoti iš viršaus, nuotraukų 4 kampai po 90 laipsnių): 

                  a) metrika;  

                  b) darbas.  

2.8. Dieną prieš egzamino antrą dalį 2021-01-14 moksleiviai į grupę mesendžeryje ,,2020–

2021  dailės baigiamieji“ gaus prisijungimo nuorodą prie ZOOM platformos ir informaciją apie 

piešimo egzamino antros dalies tvarką, kurią atsiųs egzaminą kuruojantis mokytojas. Nuorodoje bus 

nurodyta, kada vyks prisijungimas prie ZOOM platformos. 

2.9. Antrą egzamino dieną 2021-01-15 15.20 val., tiesioginio eterio metu, moksleiviai turės 

parodyti pirmos egzamino dienos atliktus 2 darbus ir atsijungę nuo ZOOM platformos  juos toliau tęsti. 

2.10. Egzamino pradžia – 2021-01-15 15.30 val. Egzamino metu, du kartus kas 45 min., bus 

daromos 10 min. pertraukos (pirma pertrauka: 16.15–16.25 val., antra pertrauka 17.10–17.20 val.). 

Pertraukų metu, prisijungus prie ZOOM platformos, bus parodomi atlikti darbai. 



2.11. Prieš egzamino pabaigą 18.00–18.05 val. moksleiviai į  grupę mesendžeryje „2020–

2021  dailės baigiamieji“ turės atsiųsti 4 nuotraukas (fotografuoti iš viršaus, nuotraukų 4 kampai po 90 

laipsnių):  

a) eskizas su metrika; 

b) eskizas; 

c) darbas su metrika; 

d) užbaigtas darbas. 

3. Tapybos egzaminas. 

3.1. Tapybos egzaminas vyks 2021 sausio 22, 29 dienomis 15.30–18.05 val. 

3.2. Tapybos egzaminui skirtos 6 akademinės valandos (3 akademinės valandos pirmą egzamino 

dieną 2021-01-22 ir 3 akademinės valandos antrą egzamino dieną 2021-01-29).  

3.3. Tapybos egzamino metu moksleiviai turės atlikti pateiktos užduoties etiudą ant A5 formato 

ir studiją ant A3 formato balto popieriaus lapo. 

3.4.  Dieną prieš egzaminą 2021-01-21 moksleiviai į  grupę mesendžeryje ,,2020–2021  dailės 

baigiamieji“ gaus prisijungimo nuorodą prie ZOOM platformos, kurią atsiųs egzaminą kuruojantis 

mokytojas. Nuorodoje bus nurodyta, kada vyks prisijungimas prie ZOOM  konferencijos ir informacija 

apie tapybos egzamino pirmos dalies tvarką. 

3.5.  2021-01-22 15.20 val. ZOOM platformoje, tiesioginio eterio metu, moksleiviai  

kuruojančiam mokytojui turės parodyti pasiruoštas priemones. Egzamino  kuratorius 15. 30 val. įkels 

egzamino užduotį. Moksleiviai, atsijungę nuo ZOOM platformos, toliau savarankiškai turės atlikti 

paskirtą užduotį.  

3.6. Egzamino metu du kartus bus daromos 5 min. pertraukos  (pirma pertrauka: 16.20–16.25 

val., antra pertrauka 17.10–17.15 val.). Pirmos pertraukos metu, prisijungus prie ZOOM platformos, 

bus parodomos metrikos  ir darbai. Parodžius metrikas iš karto reikės nufotografuoti. Antros pertraukos 

metu parodyti tik darbus. Prailgintas 5-iomis min. pirmos pamokos laikas bus skirtas darbo džiovinimui  

(plaukų džiovintuvu), prailgintas antros pamokos laikas – darbo džiovinimui, egzamino užduočių 

(natiurmortas, natiurmorto metrika, etiudas, etiudo metrika) fotografavimui ir siuntimui.  

3.7. Prieš egzamino pabaigą 2021-01-22 17.55–18.05 val. moksleiviai į  grupę mesendžeryje 

,,2020–2021  dailės baigiamieji“ turės atsiųsti per pirmą egzamino dalį atliktų užduočių 4 nuotraukas 

(fotografuoti iš viršaus, nuotraukų 4 kampai po 90 laipsnių):  

                 a) natiurmortas;  

                 b) natiurmorto metrika; 

                 c) etiudas;  

                 d) etiudo metrika.   

3.8. Dieną prieš antrą egzamino dalį 2021-01-28 moksleiviai į grupę mesendžeryje ,,2020–

2021  dailės baigiamieji“ gaus prisijungimo nuorodą prie ZOOM platformos ir informaciją apie 

tapybos egzamino antros dalies tvarką. Nuorodą atsiųs egzaminą kuruojantis mokytojas. Nuorodoje 

taip pat bus nurodyta, kada vyks prisijungimas prie ZOOM konferencijos.  

3.9. 2021-01-29 15.20 val., tiesioginio eterio metu, moksleiviai turės parodyti pirmos egzamino 

dienos atliktus  darbus ir atsijungę nuo ZOOM platformos  juos toliau tęsti.  

         3.10. Egzamino pradžia – 2021-01-29 15.30 val. Egzamino metu du kartus bus daromos 5 min. 

pertraukos (pirma pertrauka: 16.20–16.25 val., antra pertrauka 17.10–17.15 val.). Pertraukų metu, 

prisijungus prie ZOOM platformos, bus parodomi atlikti darbai. Prailgintas 5-iomis min. pirmos 

pamokos laikas bus skirtas darbo džiovinimui (plaukų džiovintuvu), prailgintas antros pamokos laikas 

– darbo džiovinimui, egzamino užduočių fotografavimui ir siuntimui.  

3.11. Prieš egzamino pabaigą 17.55–18.05 val. moksleiviai į  grupę mesendžeryje ,,2020–

2021  dailės  baigiamieji“ turės atsiųsti 4 nuotraukas (fotografuoti iš viršaus, nuotraukų 4 kampai po 

90 laipsnių):  

                  a) natiurmortas; 

                  b) natiurmorto metrika;  



                  c) etiudas; 

                  d) etiudo metrika. 

         4. Kompozicijos egzaminas.  

4.1.  Kompozicijos egzaminas vyks 2021 sausio 25 dieną 17.20–19.55 val. 

4.2.  Kompozicijos egzaminui bus skiriamos 3 akademinės valandos.  

4.3.  Kompozicijos egzamino metu moksleiviai turės atlikti pateiktos užduoties eskizus A4x4.  

4.4.  Eskizus reikės nufotografuoti, po to iškirpti vieną atsirinktą eskizą ir atlikti miniatiūrą. 

Miniatiūrą reikės paklijuoti ant A3 formato balto popieriaus lapo ir apklijuoti aplink miniatiūrą 

spalvotomis juostelėmis (juostelės plotis 5 mm, atstumas nuo piešinio iki juostelės 3 mm). Miniatiūrai 

reikės turėti akvarelinį popierių. 

4.5.  Dieną prieš egzaminą 2021-01-24 moksleiviai į  grupę messendžeryje ,,2020–2021 dailės 

baigiamieji“ gaus prisijungimo nuorodą prie ZOOM platformos, kurią atsiųs egzaminą kuruojantis 

mokytojas. Nuorodoje bus nurodyta, kada vyks prisijungimas prie ZOOM  konferencijos ir informacija 

apie kompozicijos egzamino tvarką. 

4.6.  2021-01-25 17.05 val. ZOOM platformoje, tiesioginio eterio metu, moksleiviai  

kuruojančiam mokytojui turės parodyti pasiruoštas priemones. Egzamino kuratorius 17.20 val. įkels 

egzamino užduotį. Moksleiviai, atsijungę nuo ZOOM platformos, savarankiškai turės atlikti paskirtą 

užduotį.  

4.7. Egzamino metu du kartus bus daromos 10 min. pertraukos  (pirma pertrauka: 18.05–18.15 

val., antra pertrauka 19.00–19.10 val.). Pirmos pertraukos metu, prisijungus prie ZOOM platformos, 

moksleiviai turės parodyti metrikas ir darbus bei atsiųsti 2 nuotraukas (fotografuoti iš viršaus, 

nuotraukų 4 kampai po 90 laipsnių): 

                  a) eskizus; 

                  b) eskizų metrikas. 

          4.8. Antros pertraukos metu moksleiviai parodys tik darbus. 

4.9.  Prieš egzamino pabaigą iki 19.55 val. moksleiviai į  grupę messendžeryje ,,2020–

2021  dailės baigiamieji“ turės atsiųsti 4 nuotraukas (fotografuoti iš viršaus, nuotraukų 4 kampai po 90 

laipsnių):  

                  a) darbas;  

                  b) metrika; 

                  c) bendras darbo vaizdas su dvigubu paspartu – miniatiūra.  

                 

III. REIKALAVIMAI MOKINIAMS 

 

5.  Moksleiviai, pavėlavę  į egzaminą, jungiasi prie ZOOM platformos, egzamino kuratoriui 

parodo pasiruoštas priemones ir tęsia darbą kartu su kitais mokiniais,  tačiau jiems egzamino laikas 

nepratęsiamas. 

          5.1. Moksleiviai,  neatvykę į egzaminą dėl rimtos pateisinamos priežasties, egzaminą laiko kitu 

jiems paskirtu laiku. 

    5.2. Laiku (iki pamokos pabaigos 19.55 val.) negrąžintas darbas – neužskaitomas, suteikiama  

teisė  egzaminą laikyti kitais mokslo metais. 

    5.3. Pastebėjus, kad darbas kopijuotas iš dailininkų darbų internete, ar darbo atlikime dalyvavo 

pašalinis asmuo, egzamino darbas bus anuliuojamas ir suteikiama  teisė  egzaminą laikyti kitais mokslo 

metais. 

          5.4.  Atliktą egzamino darbą moksleiviai karantino laikotarpiu turi saugoti namuose. Jei 

karantinas bus atšauktas ir vyks pamokos, moksleiviai egzamino darbą turės atnešti į mokyklą. Darbas 

mokykloje bus saugomas iki  mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo dienos. 

 

 

 



 

IV. PRIEMONĖS EGZAMINAMS 

 

6. Piešimo egzaminui: 12 skirtingo kietumo pasmailintų pieštukų komplektas, trintukas, 

peiliukas, drėgnosios servetėlės, lipni guma, tušinukas. 

7. Tapybos egzaminui: plaukų džiovintuvas, 12 spalvų paruoštas guašas, 3–5 skirtingų nr. 

storumo teptukai, drėgnos servetėlės, sausos servetėlės,  indelis vandeniui, paletė, lipni guma, paprastas 

pieštukas, trintukas, drožtukas, tušinukas, žirklės, klijai, juostelės paspartui. 

8. Kompozicijos egzaminui: pagrindinė priemonė – guašas, pagalbinės priemonės: akvarelė, 

akvareliniai spalvoti pieštukai, žele rašikliai, flomasteriai, DVD rašikliai. Štampavimui: dantų 

krapštukas, iešmiukas. Paspartavimui: žirklės, klijai, liniuotė, įvairių spalvų A4 arba A5 formato  

popierius. Darbui: 3 skirtingų nr. storumo teptukai, drėgnos servetėlės, sausos servetėlės,  indelis 

vandeniui, paletė, lipni guma, paprastas pieštukas, drožtukas. 

 

V. BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ VERTINIMAS 

9. Baigiamieji egzaminai vertinami pagal Dailės skyriaus metodinėje grupėje nustatytus ir 

patvirtintus  vertinimo kriterijus (1 priedas) 100 taškų sistemoje. Taškai konvertuojami į pažymius 

pagal pateiktą taškų ir pažymių atitikimo lentelę: 

 

Taškų 

suma 

1-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100 

Pažymys Neišlaikyta 4 5 6 7 8 9 10 

 

9.1.  Dalyko galutinis pažymys yra egzamino pažymys. 

9.2.  Mokiniams, išlaikiusiems egzaminus teigiamais balais, Mokytojų tarybos posėdžio 

nutarimu leidžiama atlikti baigiamąjį darbą. 

 

VI. BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATŲ SKELBIMAS 

 

10. Baigiamųjų egzaminų rezultatus baigiamųjų klasių mokiniams individualiai praneša 

grupių auklėtojai.  

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   1 priedas 
 

 

BAIGIAMOJO EGZAMINO VERTINIMAS 

PIEŠIMAS 

(data) 

(mokinio vardas, pavardė, amžius) 

 

Vertinimo kriterijai Taškai 
Surinkta 

taškų 

1. Eskizas (proporcijos, šviesotamsa) 0-10  

2. Piešinio sustatymas (perspektyva)  0-10  

3. Planai (1, 2, 3…)  0-10  

4. Gipso charakterio perteikimas 0-10  

5. Apvalios formos perteikimas 0-10  

6. Draperijų perteikimas 0-10  

7. Medžiagiškumo perteikimas 0-10  

8. Krentantys šešėliai, nuosavi šešėliai 0-10  

9. Visumos perteikimas 0-10  

10. Pilna metrika (vardas, pavardė, metai, darbo 

pavadinimas, dailės terminai, egzaminas, adresas) 
0-10  

Galutinis įvertinimas  

 

          (mokytojo vardas, pavardė) 

 

BAIGIAMOJO EGZAMINO VERTINIMAS 

TAPYBA 

(data) 

(mokinio vardas, pavardė, amžius) 

 

Vertinimo kriterijai Taškai 
Surinkta 

taškų 

1. Etiudas (komponavimas, koloritas, erdvė 0-10  

2. Piešinio sustatymas (perspektyva, žmogaus 

bruožų atskleidimas) 
0-10  

3. Planai (1, 2, 3…) 0-10  



4. Tapybiškumas (potėpiai) 0-10  

5. Stiklo perteikimas 0-10  

6. Vaisių perteikimas 0-10  

7. Kolorito perteikimas 0-10  

8. Medžiagiškumo perteikimas 0-10  

9. Krentantys šešėliai, nuosavi šešėliai 0-10  

10.       Visumos perteikimas, technika, paspartavimas, 
pilna metrika (vardas, pavardė, metai, darbo pavadinimas, 
dailės terminai, egzaminas, adresas) 

0-10  

Galutinis įvertinimas  

 

          (mokytojo vardas, pavardė) 

 

 

BAIGIAMOJO EGZAMINO VERTINIMAS 

KOMPOZICIJA 

(data) 

(mokinio vardas, pavardė, amžius) 

 

Vertinimo kriterijai Taškai 
Surinkta 

taškų 

1. Idėjų paieškos eskizuose 0-10  

2. Idėjos pasirinkimas 0-10  

3. Piešinys 0-10                

4. Planai 0-10                

5. Temos atskleidimas per pasirinktą techniką 0-10                 

6. Kolorito pritaikymas nuotaikos atskleidimui 0-10                 

7. Šviesos – šešėlio žaismas 0-10                   

8. Preciziškumas, kruopštumas miniatiūroje 0-10                 

9. Įrėminimas 0-10                 

10. Visumos perteikimas, technika, paspartavimas, pilna 
metrika (vardas, pavardė, metai, darbo pavadinimas, dailės 

terminai, egzaminas, adresas) 

 

0-10 

                

Galutinis įvertinimas                           

 



         (mokytojo vardas, pavardė) 
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