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PATVIRTINTA
Kauno Antano Martinaičio
dailės mokyklos
direktoriaus
2019 m. birželio 14 d.
įsakymu Nr. (V)-1.4-54
STOJANČIŲJŲ Į KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLĄ
MENINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
1. Priėmimas į ugdymo programas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-353 „Dėl ugdytinių priėmimo į Kauno miesto
savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Mokykla vykdo Meninių gebėjimų patikrą stojantiems į pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas.
3. Meninių gebėjimų patikros organizavimui ir vertinimui direktoriaus įsakymu sudaroma komisija.
4. Meninių gebėjimų patikroje dalyvaujantys stojantieji atlieka kūrybinę užduotį, kurios temas
pateikia mokyklos metodinė taryba.
5. Meninių gebėjimų patikros vykdymo eiga:
Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Meninių

• Priėmimo į pradinio dailės

• Mokiniai, kurie prašymą mokytis

gebėjimų patikra ugdymo programą (3-5 klasės)

mokykloje jau yra pateikę, atvykę į

meninių gebėjimų patikrinimas

meninių gebėjimų patikrą –

vyksta 2019 m. birželio 18 d.

registruojasi sąraše.

17:30-19:00 val.

• Tie, kurie prašymą pildo birželio 18 d.

• Priėmimo į pagrindinio dailės

iki patikros pradžios – su prašymu

ugdymo programą (6-12 klasės)

būtinai pateikia mokinio gimimo

meninių gebėjimų patikrinimas

liudijimo arba paso kopiją, bei

vyksta 2019 m. birželio 18 d.

nuotrauką. Prašymą pateikia mokinio

16:00-17:30 val.

tėvai (globėjai). Užpildę prašymą taip

Papildomas priėmimas (esant

pat registruojasi sąraše.

laisvų vietų): rugpjūčio paskutinė • Meninių gebėjimų patikrai reikalingos
savaitė.

priemonės: popieriaus lapas (ne
didesnis nei A3 formato), pieštukas,
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trintukas, teptukai, dažai, indelis
vandeniui.
• Gebėjimų patikra vyksta Kauno
Antano Martinaičio dailės mokyklos
(Šv.Gertrūdos 33, Kaunas) auditorijose.
Vertinimas

Sekanti diena po patikros

Komisija įvertina atliktus kūrybinius
darbus ir surašo protokolą apie
stojančiųjų meninių gebėjimų
pakankamumą mokymuisi pradinio ir
pagrindinio ugdymo programose.

Rezultatų

Iki 2019 m. birželio 20 dienos.

Rezultatai skelbiami mokyklos
internetinėje svetainėje

paskelbimas

www.kamdaile.lt ir skelbimų lentoje
mokykloje (Šv.Gertrūdos 33, Kaunas)
Pasirašomos

Paskutinę rugpjūčio savaitę.

Asmenys iki numatytos datos

sutartys su

nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo

priimtų mokinių

išbraukiami iš kandidatų sąrašo, o į

tėvais (globėjais)

laisvą vietą priimamas kitas pagal
sąrašą esantis mokinys.

