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STOJAMOJO EGZAMINO (MUZIKOS IR DAIL ĖS) VERTINIMO KOMISIJ Ų 
NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROJI  DALIS 
 

1. Į gimnaziją stojančių mokinių meninio pasirengimo lygį įvertina direktoriaus įsakymu 
skiriamos stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijos.  

2. Muzikos stojamojo egzamino vertinimo komisiją sudaro 5 mokytojai, dailės stojamojo 
egzamino vertinimo komisiją sudaro 3 mokytojai. 

3. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijų nuostatus tvirtina 
gimnazijos direktorius. 

4. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijos vadovaujasi vertinimo 
komisijos parengtais ir mokyklos direktoriaus patvirtintais stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo kriterijais (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai). 

5. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) komisijos dirba visus mokslo metus. Mokiniai 
gali būti priimami į gimnaziją ir per metus. 

6. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijų darbas pripažintas teisėtu, 
jeigu joje dalyvauja 2/3 narių.  

7. Mokinys priimamas į kitas klases, jeigu klasėje yra vietų ir mokiniai amžiumi ir meniniu 
pasirengimu atitinka tos klasės reikalavimus. 

8. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijos narys gali būti keičiamas 
direktoriaus įsakymu. 

 
 

II. KOMISIJOS  PAREIGOS 
 

9. Tikrina ir įvertina stojančiųjų mokinių meninius, (muzikos ir dailės) gebėjimus pagal 
patvirtintus stojamojo egzamino vertinimo kriterijus. 

10. Egzamino rezultatai protokoluose patvirtinami komisijos parašais. 
 
 

III. KOMISIJOS  TEIS ĖS 
 

11. Kiekvienas komisijos narys turi teisę išsakyti savo nuomonę ir įvertinti mokinių 
meninius gebėjimus. 

 
 

IV. KOMISIJOS  ATSAKOMYB Ė 
 

12. Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) vertinimo komisijos atsakingos už objektyvų 
mokinių meninių gebėjimų įvertinimą. 
 

__________________________________ 



Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
1 priedas 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

 

MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI  

 
Stojančiųjų į 1-4 klases be muzikinio pasirengimo 

 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

1. Intonacija, artistiškumas Padainuoti mintinai dainelę a cappella 3 

2. Muzikinė klausa, muzikinė 
atmintis 

Intonuoti įvairios trukmės melodines 
atkarpėles  

4 

3. Ritmo pojūtis, koordinacija Pakartoti pateiktą ritmo piešinį (ploti 
rankomis) 

3 

Iš viso  10 

 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
2 priedas 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

 

MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI  

 
Stojančiųjų į 5-IV klases be muzikinio pasirengimo 

 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

1. Intonacija, artistiškumas Padainuoti mintinai dainą a cappella, 
padeklamuoti eilėraštį 

4 

2. Muzikinė klausa, muzikinė 
atmintis 

Intonuoti įvairios trukmės ir įvairaus 
ritmo melodines atkarpas  

3 

3. Ritmo pojūtis, koordinacija Pakartoti pateiktus ritmo piešinius 
(ploti rankomis) 

3 

Iš viso  10 

 
 

____________________________________ 



 
Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
3 priedas 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 
 

MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI  
 
 

Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu  
į fortepijono ir styginių instrumentų specializacijas 

 
 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

Intonacija Padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš natų, 
intonuoti gamas( mažorines, minorines), 
intervalus, akordus(T,S,D) ir jų apvertimus, 
akordų junginį(T S6 T, T S64 T).Stojantiems į 
9-11 klases + D7 ir jo apvertimai su sprendimu. 

2 

Muzikinė klausa Atpažinti klausa: dermes( mažoras, minoras), 
intervalus, trigarsius akordus. Stojantiems į 9-
11 klases + keturgarsius akordus.  

1 

Ritmo pojūtis Pakartoti pateiktą ritmo piešinį (ploti rankomis). 2 

 
Tiksli intonacija, technika, stilius, 
meniškas atlikimas 

Į 2-4 klases 
Atlikti mintinai du skirtingo charakterio 
kūrinius. 

Į 5-8 klases 
Atlikti mintinai du kūrinius: 
 - polifoniją arba stambios formos kūrinį,  
 - etiudą. 

Į 9-11 klases 
Atlikti mintinai tris kūrinius: 
 - polifoniją, 
 - stambios formos kūrinį (sonatą, sonatiną, 
variacijas), 
 - virtuozinį kūrinį (etiudą, pjesę). 

 
5 

Iš viso 10 

 
 
 
 
 
 
 



 
Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
4 priedas 

 
 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

 
MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu 
į pučiamųjų instrumentų specializaciją 

 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

Intonacija Padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš 
natų, intonuoti gamas( mažorines, 
minorines), intervalus, akordus(T,S,D) ir jų 
apvertimus, akordų junginį(T S6 T, T S64 
T).Stojantiems į 9-11 klases + D7 ir jo 
apvertimai su sprendimu. 

2 

Muzikinė klausa Atpažinti klausa: dermes( mažoras, 
minoras), intervalus, trigarsius akordus. 
Stojantiems į 9-11 klases + keturgarsius 
akordus.  

1 

Ritmo pojūtis Pakartoti pateiktą ritmo piešinį (ploti 
rankomis). 

2 

Tiksli intonacija, technika, stilius, 
meniškas atlikimas 

Atlikti du kūrinius: 
- etiudą ( iš lapo), 
- pjesę mintinai 

 
5 

Iš viso 10 

 
 
 

____________________________________ 
 
 



 
Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
5 priedas 

 
 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

 
MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu  
į akordeono, liaudies instrumentų (kanklės, lumzdelis, birbynė) specializacijas 

 
 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

Intonacija Padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš 
natų, intonuoti gamas( mažorines, 
minorines), intervalus, akordus(T,S,D) ir jų 
apvertimus, akordų junginį(T S6 T, T S64 
T).Stojantiems į 9-11 klases + D7 ir jo 
apvertimai su sprendimu. 

2 

Muzikinė klausa Atpažinti klausa: dermes( mažoras, 
minoras), intervalus, trigarsius akordus. 
Stojantiems į 9-11 klases + keturgarsius 
akordus.  

1 

Ritmo pojūtis Pakartoti pateiktą ritmo piešinį (ploti 
rankomis). 

2 

Tiksli intonacija, technika, stilius, 
meniškas atlikimas 

Atlikti mintinai du skirtingo charakterio 
kūrinius. 

 
5 

Iš viso 10 

 
 
 

____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 
6 priedas 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

 
MUZIKOS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu  
į choro dirigavimo, dainavimo (klasikinis, pramoginis) specializacijas 

 
 

Kriterijus  Kriterijaus apib ūdinimas Balai 

Intonacija Padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš 
natų, intonuoti gamas( mažorines, 
minorines), intervalus, akordus(T,S,D) ir jų 
apvertimus, akordų junginį(T S6 T, T S64 
T).Stojantiems į 9-11 klases + D7 ir jo 
apvertimai su sprendimu. 

2 

Muzikinė klausa Atpažinti klausa: dermes( mažoras, 
minoras), intervalus, trigarsius akordus. 
Stojantiems į 9-11 klases + keturgarsius 
akordus.  

1 

Ritmo pojūtis Pakartoti pateiktą ritmo piešinį (ploti 
rankomis). 

2 

Tiksli intonacija, technika, stilius, 
meniškas atlikimas 

Atlikti mintinai dvi skirtingo charakterio 
dainas, išraiškingai padeklamuoti eilėraštį. 
 

 
5 

Iš viso 10 

 
 
 

____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 

    7 priedas 
 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

 
DAIL ĖS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 

 
   Stojančiųjų į 1 klasę.  
 

Užduotis: teminė figūrinė kompozicija. 
 

Eil. 
Nr. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterij ų apibūdinimas Balai 

1. Kompozicija  Formato užpildymas; harmoningas 
figūrų santykis; vaiko amžiaus 
tarpsnį atitinkantis figūros piešinys; 
yra kompozicinė sistema.  

3 

2. Spalvinė-grafinė 
raiška 

Spalvinių dėmių ir linij ų dermė; 
linijin ės faktūros; chromatiniai 
spalviniai santykiai. 

4 

3. Darbo kultūra  Estetiškai, tvarkingai atliktas 
darbas. Linijų ir motyvų pobūdis. 

3 

Iš viso 10 
 
 



Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 

    8 priedas 
 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 
 

DAIL ĖS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 
 
    Stojančiųjų  į 2-4 klases. 
 

Užduotis: teminė figūrinė kompozicija grafinėmis priemonėmis. 
 

Gebėjimų vertinimas Vertinimo kriterijai Balai 

1. Savarankiškų darbų peržiūra. Originalumas, technikos ir kompozicijos 
valdymas. 

3 

2. Kompozicijos ir vaizdavimo 
įgūdžių patikra. 
 

Kompozicijos bei spalvinės ir grafinės 
raiškos harmonija. 

4 

Originalumas. 3 
Iš viso 10 

 



Stojamojo egzamino (muzikos ir dailės) 
vertinimo komisijų nuostatų ir stojamojo 
egzamino vertinimo kriterijų 

    9 priedas 
 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

 
 

DAIL ĖS STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI 
 

     Stojančiųjų į 5-IV klases. 
 

Užduotis: Kūrybinis darbas tapybinėmis priemonėmis: pastatymas – natiurmortas. 
 

Gebėjimų vertinimas Vertinimo kriterijai Balai 

1. Savarankiškų darbų peržiūra. Originalumas, technikos ir 
kompozicijos valdymas. 

3 

3. Kompozicijos ir vaizdavimo 
įgūdžių patikra. 
 

Kompozicijos bei spalvinės ir grafinės 
raiškos harmonija. 

4 

Tapybiškumas. 3 
Iš viso 10 

 
________________________________ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


