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VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM) 

SUAUGUSIŲJŲ SKYRIAUS I, II kl. 

2020-2021 m. m. II PUSMEČIO DARBŲ ATSISKAITYMO TVARKA 

 

Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją –  

2020-2021 m. m. II pusmečio pamokos užbaigiamos nuotoliniu būdu,  

2020-2021 m. m. II pusmečio įvertinimas, atliktų darbų atsiskaitymas vykdomas nuotoliniu 

būdu. 

 

Už 2020-2021 m. m. II pusmečio mokinių darbų įvertinimą yra atsakingas dalyko mokytojas. 

Mokytojas, vertina mokinių darbus pusmečio eigoje ir paskutinę pamoką.  

 

Mokiniai atliktų darbų nuotraukas visiems, juos mokiusiems mokytojams, turi pateikti per 

TAMO el. dienyną siunčiant el. paštu, pasirinkus reikiamą gavėją, arba, esant kitokiam su mokytoju 

susitarimui, jo nurodytu el. paštu. 

 

Nuo š. m. gegužės 13 d. iki 19 d. paskutinę pusmečio pamoką mokytojas nuotoliniu būdu įvertina 

ir aptaria su mokiniais jų atliktus pusmečio darbus.  

 

Dalykų mokytojai pažymius įrašo Į TAMO elektroninį dienyną bei pakartotinai atsiunčia 

direktoriaus pavaduotojui neformaliam ugdymui studijos@vienozinskis.lt iki š. m. gegužės 31 d. 

 

 

VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM) 

2020-2021 m. m. VASAROS PRAKTIKOS PIEŠIMO IR TAPYBOS TVARKARAŠTIS I kl. 

 II 

SRAUTAS 

I klasės          

(av, bv) 

2021 06 14 - 06 21 d.                                                                           
(nevyks 06 18 d. dėl mokykl. Baigimo pažymėjimų 

įteikimo) 
18:00 - 20:00 val. 

2021 06 22 - 06 29 d.                                                                          

(nevyks 06 24 d. nedarbo diena - Joninės) 
18:00 - 20:00 val.  

*Vasaros praktikų formatas ir tvarka bus patikslinti gegužės mėn., atsižvelgiant į Vyriausybės rekomendacijas dėl 

karantino sąlygų. 
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VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM) 

2020-2021 m. m. VASAROS PRAKTIKOS PIEŠIMO IR TAPYBOS TVARKARAŠTIS II kl. 

 

II SRAUTAS 
II klasės       

(av, bv) 

2021 06 14 - 06 21 d.                                                                           
(nevyks 06 18 d. mokykl. Baigimo pažymėjimų 

įteikimas) 
18:00 - 20:00 val.  

2021 06 22 - 06 29 d.                                                                          

(nevyks 06 24 d. nedarbo diena - Joninės) 
18:00 - 20:00 val. 

*Vasaros praktikų formatas ir tvarka bus patikslinti gegužės mėn., atsižvelgiant į Vyriausybės rekomendacijas dėl 

karantino sąlygų. 

 

 


