
PATVIRTINTA 
Panevėžio Vytauto Mikalausko   
menų gimnazijos direktoriaus  

                                                                                                            2021 m. gruodžio 31 d. 
                               įsakymu Nr. V-166 

 
 

8 IR II (GIMNAZINĖS) KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS BAIGIAMŲJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 
ATLIKIMO NUOSTATAI IR PRISTATYMO 

TVARKA 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kiekvienas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 8 klasės mokinys, 
baigdamas Specializuoto ugdymo krypties programos (pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu 
pirmąją dalį) dailės ugdymo dalį, ir II (gimnazinės) klasės mokinys, baigdamas Specializuoto 
ugdymo krypties programos (pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu) dailės ugdymo dalį, 
atlieka baigiamąjį kūrybinį darbą. 

2. Baigiamojo kūrybinio darbo nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. 
3. Mokinių dailės baigiamasis darbas – tai mokinio kūrybinis darbas paremtas 

individualiai pasirinkta tema, autentiška, mokinio iškelta ir išplėtota kūrinio idėja arba sumanymu. 
3.1. kitų autorių darbų plagijavimas ar kopijavimas griežtai draudžiami. 
 
 

II. ATLIKIMAS 
 

4. Mokinys pasirenka dailės šaką ir kūrybinio darbo vadovą.  
4.1. Mokiniui per kažkiek laiko nepasirinkus dailės srities ir darbo vadovo, dailės šaką 

ir kūrybinio darbo vadovą kolegialiai parenka dailės dalyko mokytojai. Pasirinkimai aptariami 
bendrame 8 klasės mokinių ir dailės mokytojų bei II (gimnazinės) klasės mokinių ir dailės 
mokytojų susirinkime lapkričio mėn., po rudens atostogų. 

5. Įgyvendindamas kūrybinį darbą, mokinys asmeniškai konsultuojasi su darbo vadovu, 
aptaria darbo idėją, atlikimo techniką bei pateikia jam paruošiamuosius eskizus, etiudus, 
technologinius bandymus ir pan. Išrenkamas optimaliausias idėjos variantas. 

6. Sumanymo įgyvendinimas atliekamas savarankiško darbo valandomis.  
7. Užbaigtas kūrybinis darbas turi būti pateiktas dailės mokytojų vertinimo grupei 

paskirtą dieną gegužės pabaigoje – birželio pradžioje). Konkreti pateikimo data paskiriama 
remiantis šios tvarkos 14 punktu. 

8. Gruodžio - gegužės mėnesiais reguliariai organizuojamos tarpinės kūrybinių darbų 
idėjų /sumanymų/  eskizų peržiūros, kurių neformaliame (formuojamajame) vertinime dalyvauja 
visi autoriai ir darbų vadovai, dailės mokytojai. 

9. Pateikiamo įvertinimui darbo apipavidalinimas (pvz., rėminimas) aptariamas su 
darbo vadovu.  

10.  Didesnės apimties baigiamuosius kūrybinius darbus (sieninės tapybos, keramikos, 
skulptūros ir kt.) II kl. gali atlikti autorių grupė, susidedanti ne daugiau kaip iš 3 narių. 

11.  Apie Baigiamojo kūrybinio darbo nuostatus, atlikimo eigą, organizuojamas tarpines 
peržiūras informuojami mokiniai, mokinių tėvai el. dienyno pagalba. Informaciją teikia direktoriaus 
pavaduotojas meniniam (dailės) ugdymui. 
 

III. PRISTATYMAS 
 

12.  Baigiamasis kūrybinis darbas įvertinimui pateikiamas apipavidalintas, atsižvelgiant į 
kūrinio idėją ir technologiją.  



13.  Mokinys, konsultuojamas darbo vadovo, parengia trumpą žodinį darbo pristatymą, 
darbo metriką ir kūrybinio darbo eigą atspindintį eskizų aplanką (kurį sudaro mažiausiai 3 eskizai), 
kuris pateikiamas iki trečios tarpinės peržiūros.   

14.  Baigiamojo kūrybinio darbo pristatymo ir vertinimo datą skelbia direktoriaus 
pavaduotojas meniniam (dailės) ugdymui, suderinęs su gimnazijos direktoriumi. 

 
IV.  VERTINIMAS 

 
15.  Baigiamąjį kūrybinį darbą kolegialiai įvertina iš dailės mokytojų ir darbų vadovų 

sudaryta vertintojų grupė. 
16.  Baigiamasis kūrybinis darbas įvertinamas, vadovaujantis numatytais vertinimo 

kriterijais. 
17.  8 ir II (gimnazinės) klasių mokinių baigiamojo kūrybinio darbo vertinimo kriterijai: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
18. 8kl. mokinys, dėl pateisinamų priežasčių (ligos ir pan.) neatlikęs Baigiamojo 

kūrybinio darbo, turi teisę darbą atlikti kitais mokslo metais, jei tęsia mokymąsi Menų gimnazijoje.  
 
 

V.  KŪRYBINIO DARBO SAUGOJIMAS (ARCHYVAVIMAS) 
 

19.  Kūrybinis darbas lieka gimnazijoje kalendorinius metus ir tampa Keliaujančios 
parodos eksponatu. Vėliau grąžinamas autoriui, šalims susitarus. Atrinkti kūrybiniai darbai paimami 
į dailės kūrinių fondą. 

 
____________________________ 

 
 
 

Vertinimo kriterijus Balai  
  
Raiškos priemonių pasirinkimas,  valdymas 
ir kūrybinės idėjos dermė. Kompozicija 

0-6 

Kūrybinio proceso nuoseklumas.  Darbo 
eigos eskizai. 

0-1 

Darbo kultūra (apipavidalinimas). Darbo 
metrika. 

0-1 

Pristatymas.   0-2 
Iš viso: 0-10 


