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Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 
 
Vaikų ir jaunimo skyriaus mokinių skolų likvidavimo tvarka, 
 
1. Mokinys, norintis ištaisyti I semestro skolą, iš karto, t.y. antrą semestrą, 
kreipiasi į kursą vedantį mokytoją. Mokytojas duoda individualią užduotį. Darbas 
vertinamas peržiūros metu. 
 
2. Mokinys, norintis ištaisyti II semestro skolą sekančių metų II pusmetį turi 
lankyti visą kursą: kreipiasi į pavaduotoją ugdymo reikalams, jie kartu išrenka 
grupę, kurioje yra vietos ir labiausiai tinkamą pagal laiką. Skolą taisyti galima 
nebūtinai pas tą mokytoją, pas kurį neatsiskaitė. Skolininko darbai įvertinami 
peržiūros metu. Skola likviduojama, kai darbai įvertinti ne mažesniu kaip 6 balų 
pažymiu. (daugiau nei trečdalį laiko praleidęs be pateisinamos priežasties, 
mokinys nebus vertinamas). 
 
3. Tokiu pačiu būdu taisomos visos dailės teorijos skolos. 
 
4. Tokiu pačiu būdu (žr. 2 punktą) taisomos ir ankstesnių metų skolos. 
 
5. Neatsiskaitymas už praktiką (piešimą ir tapybą arba vieną iš jų) laikomas skola. 
Negalintis atlikti praktikos su savo grupe, mokinys kreipiasi į pavaduotoją 
ugdymo reikalams, pateikia raštišką tėvų prašymą bei patvirtinančius priežastį 
dėl kurios mokinys negali atlikti praktikos dokumentus. (nuo vasaros praktikos 
mokyklos administracija atleidžia tik esant labai rimtai priežasčiai.) Pavaduotoja 
skiria individualią užduotį. 
Už individualiai atliktus darbus atleistas nuo vasaros praktikos mokinys turi 
atsiskaityti administracijos  nustatytą dieną rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę. 
 
6. Ankstesnių metų vasaros praktikos skolą galima atsiskaityti lankant vasaros 
praktiką su direktoriaus pavaduotojos paskirta mokinių grupe. Darbai vertinami 
vasaros praktikos peržiūrų metu. 
 
7. Mokinys, turintis tris ir daugiau skolų, nėra keliamas į aukštesnę klasę: 
sekančiais mokslo metais atsiskaito turimus įsiskolinimus. Mokinys, lankantis tik 
tas disciplinas, už kurias turi skolų, už mokslą moka proporcingai pagal lankomų 
pamokų kiekį. 
 
8. Skolininko auklėtojas privalo po peržiūros mėnesio bėgyje informuoti apie 
skolas tėvus ir žurnale pažymėti datą, kada tai buvo padaryta. 
 



9. Jei mokinys lankė daugiau nei pusę pamokų ir nėra įvertintas, mokytojas 
mėnesio bėgyje privalo raštu (el. paštu) informuoti mokinio tėvus ir direktoriaus 
pavaduotoją, kodėl taip atsitiko. 


