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VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM) 
2019-2020 m. m. VASAROS PRAKTIKOS (PLENERŲ)  

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

1. TRUKMĖ: Vasaros praktika kiekvienai klasei trunka dvi savaites po 5 darbo dienas. Vaikų ir jaunimo 
skyriaus mokiniams – kiekvieną dieną nuo 16:00 val. iki 19:00 val., Suaugusiųjų skyriaus mokiniams 
–  nuo 18:00 val. iki 20:00 val.  

2. VASAROS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO BŪDAI: šiais mokslo metais vasaros 
praktiką atlikti galima trimis būdais.  
2.1. Pirmas – tradicinis. Mokiniai sutartoje vietoje ir sutartu laiku atlieka mokytojo užduotas piešimo 
arba tapybos užduotis.  
2.2.  Antras – nuotolinis. Norinčio, nuotoliniu būdu atlikti vasaros praktiką, tėvai (globėjai) arba pats 
pilnametis mokinys rašo prašymą mokyklos administracijai el. paštu: Vaikų ir jaunimo skyriaus 
mokiniai – fspu@vienozinskis, Suaugusiųjų skyriaus mokiniai –  neformalus@vienozinskis.lt. 
Mokytojas mokiniams per Tamo el. dienyną arba elektroniniu paštu nusiunčia užduotis. Mokinys 
kiekvieną dieną siunčia mokytojui atliktų darbų nuotraukas, o mokytojas siunčia savo pastabas. 
2.3.  Trečias – savarankiškas vasaros praktikos atlikimas. Jei mokiniai, dėl rimtų priežasčių, negali 
dalyvauti vasaros praktikoje nei pirmu, nei antru būdu birželio mėnesį, tėvai (globėjai) arba patys 
pilnamečiai mokiniai rašo prašymą mokyklos administracijai el. paštu: Vaikų ir jaunimo skyriaus 
mokiniai – fspu@vienozinskis, Suaugusiųjų skyriaus mokiniai –  neformalus@vienozinskis.lt. 
Atsiskaitymas už savarankišką vasaros praktikos atlikimą vyksta rugpjūčio 28 dieną, Vilniaus Minties 
gimnazijos patalpose, Erfurto g. 23.  
2.4.  Vasaros praktikos (plenero) mokinių lankomumas žymimas Tamo el. dienyne, dalyvaujant 
praktikoje pirmuoju arba antruoju būdu. 

3. VIETA IR PROGRAMA:  
3.1.   3 darbo dienas prieš plenerą, mokytojai paskelbia mokiniams per Tamo el. dienyną, o 
mokyklos administracijai el. paštu: Vaikų ir jaunimo skyrius – fspu@vienozinskis, Suaugusiųjų 
skyrius –  neformalus@vienozinskis.lt PLENERO PLANĄ: kur ir kuriomis dienomis vyks plenerai, 
kurioje konkrečiai vietoje mokiniai susitinka plenero pradžioje; užduotis mokiniams dirbantiems 
nuotoliniu būdu. 
3.2.  Dėl meteorologinių darbo sąlygų arba darbo eigos mokytojas plenero planą gali keisti, tačiau 
dieną prieš prasidedant užsiėmimui turi informuoti mokinius ir administraciją dėl plenero plano 
pasikeitimų. 



3.3. Jei didelė grupės dalis vaikų nutaria vasaros plenerų darbus atlikti savarankiškai ir susidaro 
mažos mokinių grupės mokytojai gali sujungti dvi grupes (jei sujungus grupes susidaro ne daugiau nei 
18 vaikų) tik suderinę su mokyklos administracija – mokytojai turi parašyti administracijai  oficialų 
prašymą, direktorius išleidžia įsakymą sujungti kelias grupes į vieną. Savavališkas, neinformuojant 
administracijos, grupių jungimas ir darbo laiko trumpinimas laikomas grubiu darbo tvarkos pažeidimu. 
3.4.  Mokytojas darbo metu turi būti pasiekiamas VJVDM administracijai pateiktu mobiliuoju 
telefonu.  
3.5.    Vasaros praktika (plenerai) vykdomi pagal VJVDM 2019-2020 m. m. vasaros praktikos 
tvarkaraštį, patvirtintą VJVDM direktoriaus 2020 04 27 d. Įsak. Nr.01-01-23 ir Nr. 01-01-28. 
Tvarkaraštis skelbiamas mokyklos tinklalapyje:  
Vaikų ir  jaunimo skyrius -  https://vienozinskis.lt/lt/naujienos/aktualijos/2020/04/i-ii-ir-iii-kl-vasaros-
praktikos-piesimo-ir-tapybos-tvarkarastis; 
Suaugusiųjų skyrius - https://vienozinskis.lt/lt/naujienos/aktualijos/2020/04/suaugusiuju-skyriaus-
vasaros-praktikos-tvarkarastis 

4. PRIEMONĖS:  
4.1.  priemones užduočių atlikimui (pieštukus, trintuką, indą vandeniui, akvarelę ir kt., kietą aplanką 
pasidėti popieriaus lapui, sulankstomą kėdutę, segtukus popieriui prisegti) mokiniai atsineša savo; 
4.2. popierių skiria mokytojas kiekvieną dieną;  
4.3.  nuotoliniu būdu dirbantys mokiniai, popierių atsiimti galės patys patalpose Vokiečių g. 13 A  
tik šiomis dienomis - gegužės 29 d., birželio 05 d., 12 d., 19 d. nuo 16:00 iki 19:00 val. Negalintys 
atvykti nurodytu laiku, popierių plenerui įsigyja patys. 
4.4. Vasaros plenero metu rekomenduojame mokiniams papildomai turėti – kepuraitę nuo saulės, 
drabužių nuo lietaus, priemonių nuo erkių, vandens atsigerti bei darbui su dažais. 

5. DARBŲ PERŽIŪROS: 
5.1.   Už 2019-2020 m. m. vasaros plenero mokinių darbų įvertinimą yra atsakingi vasaros plenerus 
vedę mokytojai. Mokytojai gali vertinti mokinių darbus plenero eigoje ir per paskutinį susitikimą, 
kurio metu mokytojai su mokiniais aptaria atliktus darbus. 
5.2. Dalykų mokytojai pažymius įrašo Į TAMO elektroninį dienyną: 
5.3. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 2a, 2b, 2c kl. – birželio  12 d.  
5.4.  2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3h, 3e, 3f, 3g kl. – birželio 29 d.  
5.5. 1av, 1bv, 1cv, 2av, 2bv, 2cv kl – birželio 30 d. 

6. SAUGUMAS: 
6.1. Vasaros praktikos (plenerų) metu mokytojai, užtikrina mokinių saugumą. 
6.2. Mokiniai privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi. 

7. IŠKILUS KLAUSIMAMS mokiniai kreipiasi į skirtus, savo klasės, vasaros plenero mokytojus per 
Tamo el. dienyną, mokyklos administraciją el. paštu: Vaikų ir jaunimo skyriaus mokiniai – 
fspu@vienozinskis, Suaugusiųjų skyriaus mokiniai –  neformalus@vienozinskis.lt. 

 


