
JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ 

 

            1. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla  - Joniškio rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga; adresas – Vilniaus g. 14, 84147 Joniškis, tel.: (8 426) 60 296, 60 297, tel./faks. 

(8 426) 51 688, el. p. rastine@jomm.lt, internetinis puslapis – www.jomm.lt 

 2. Įstaigos vadovas – Vitolis Žukas, vadybinio darbo stažas 17 metų, III vadybinė 

kategorija. 

3. Mokyklos darbuotojai 

 

  2018-01-01 2018-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 43 42 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 30 31 

3. Atestuotų pedagogų skaičius  30 31 

 Turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

1 1 

 Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

5 6 

 Turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

20 19 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 4 5 

 

4. Mokinių skaičius 

 

 
2015-

01-01 

2015-

09-01 

2016-

01-01 

2016-

09-01 

2017-

01-01 

2017-

09-01 

2018-

01-01 

2018-

09-01 

Bendras mokinių 

skaičius 

Iš jų : 
303 311 296 336 351 391 400 402 

Muzikos skyriuje  144 154 145 140 138 157 155 148 

Ankstyvasis 

muzikinis ugdymas 
- - - 18 22 9 9 15 

Choreografijos 

skyriuje 
19 15 13 14 14 13 12 20 

Ankstyvasis 

Choreografijos 

ugdymas 

- - - 34 45 40 67 51 

Dailės skyriuje 85 78 74 67 70 71 67 74 

Ankstyvasis dailės 

ugdymas 
- - - - 29 52 56 62 

Žagarės filiale 

Dailės skyriuje 
19 24 24 24 22 21 19 21 

Ankstyvasis dailės 

ugdymas 
- - - - - 8 7 - 

Žagarės filiale 

Muzikos skyriuje 
29 34 34 36 34 37 37 45 

Žagarės filiale 

Teatro skyriuje 
7 11 11 9 8 9 7 6 
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Ankstyvasis teatro 

ugdymas 
- - - - - 8 7 - 

 PASTABA. Yra mokinių lankančių 2 arba 3 skyrius, todėl bendras mokinių skaičius nesutampa 

su skaičiais skyriuose.  

 Lyginant su 2015 m., 2018 m rugsėjo 1 d. mokinių skaičius padidėjo 32,67 %. 

 Numatomas preliminarus mokinių skaičius: 

2019-2020 m. m. – 405, 2020-2021 m. m. – 405, 2021-2022 m. m. – 405. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ 

VEIKLOS PLANUS 

 

            Įgyvendinant mokyklos metinės veiklos programoje numatytus tikslus ir uždavinius, buvo 

tobulinamas ugdymo procesas, pritaikytas pagal mokinių individualias savybes ir gebėjimus.  

 Vykdyta ugdomojo proceso kontrolė, parengti, patvirtinti ir koreguoti įstaigos ugdomąją 

veiklą reglamentuojantys dokumentai. Užtikrinta ugdymo programų įvairovė. 

 Parengtos individualios, grupinės, meninių kolektyvų mokymo programos, metodinių 

grupių veiklos planai ir ataskaitos. Planingai vyko mokinių kompetencijų ir įgūdžių patikrinimas. 

            Ugdymo rezultatai (mokinių pasiekimai ir pažanga). 

             Per 2018 metus didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių meninių gebėjimų ir vertybinių 

nuostatų ugdymui. Mokyklos ugdytiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose ir 

pasauliniuose konkursuose:  

1. Respublikiniame skrabalininkų festivalyje - konkurse „Pamario žirgeliai“ 

laimėti II ir III vietos laureato diplomai. 

            2. I respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Rubato“ laimėta 3 laureato 

diplomai. 

            3. VII respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ 

laimėtas II laipsnio laureato diplomas. 

            4. VII Šiaulių fotepijoninių duetų konkurse - festivalyje laimėtas III laipsnio diplomas. 

            5. XXVI Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais 

konkurso finaliniame ture laimėtas II laipsnio diplomas.             

            6. Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario vartelius“ laimėti 

2 III laipsnio diplomai. 

            7. XIV tarptautiniame vaikų ir jaunimo konkurse „Art – Generation Baltics – 2018“ 

laimėtas I laipsnio diplomas. 

            8. III-ajame dainų festivalyje – konkurse „Gamos pėdutės“ laimėtas laureato diplomas. 

            9. Tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse laimėtas II laipsnio laureato 

diplomas. 

            10. III respublikinis jaunųjų pianistų konkurse „Polifonija ir aš“ laimėta 2 I, 1 II ir 2 III 

laipsnio diplomai. 

            11. Tarptautiniame šokių konkurse – festivalyje „Baltic Amber Jurmala 2018“ laimėta 2 I, 

1 II ir 1 III laipsnio diplomai. 

            12. 25-ajame pasauliniame vaikų piešinių konkurse Japonijoje Tokijuje laimėtas laureato 

diplomas. 

            13. Tarptautiniame konkurse „ART-PANORAMA Baltika”  laimėta 1 I ir 1 II laipsnio 

laureato diplomai. 

            14. II-asis regioniniame akordeono muzikos konkurse „Draugystės tiltai“ laimėta 1 II ir 1 

III laipsnio laureato diplomai. 

            15. Tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje-konkurse „Linksmasis akordeonas“ 

laimėta 1 I ir 1 III laipsnio laureato diplomai. 

            16. Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Slavų šaltinis – 2018“ laimėta 2 laureato 

diplomai. 
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            17. XXII Lietuvos lėlių teatrų šventėje - konkurse „Molinuko teatras“ laimėtas laureato 

diplomas. 

            Į Joniškio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų pagerbimo šventę, kurią organizavo 

Joniškio rajono švietimo centras kartu su Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

sporto ir kultūros skyriumi, buvo pakviesti ir apdovanoti 12 mokinių ir 7 mokytojai. 

2018 metais  kvalifikaciją kėlė 22 mokytojai. Dalyvauta 27 seminaruose. Organizuoti 2 

seminarai, 5 mokytojai skaitė 7 pranešimus.  

Mokykla palaikė glaudžius ryšius su rajono bendro ugdymo mokyklomis ir 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Mokyklos pedagogai aktyviai bendradarbiavo su kitų rajonų 

mokytojais: Kuršėnų, Naujosios Akmenės, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Telšių muzikos 

mokyklomis, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Rygos Lietuvių gimnazija.  

           Stiprinant mokyklos vaidmenį bendruomenėje, įvairiuose informaciniuose šaltiniuose buvo 

pristatomi mokyklos pasiekimai, vykdomi renginiai, informuojama vietos bendruomenė. Veikia 

sukurtas mokyklos tinklalapis ir „Facebook“ paskyra, kurie teikia išsamią informaciją apie 

mokyklos darbą, jos kultūrą, pasiekimus. 

 Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą bei sudaryti palankias sąlygas mokyklos mokinių 

saviraiškos poreikių tenkinimui, įsigyti 4 elektriniai pianinai, birbynė, smuikas, trimitas, 

perkusiniai instrumentai, 4 aktyvios garso kolonėlės, 10 stovų natoms, pasiūti koncertiniai rūbai 

Choreografijos skyriaus mokiniams. 

            Koncertai, parodos vyksta ne tik mūsų mokykloje, bet ir rajono Kultūros centre, Jono 

Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, Raudonojoje sinagogoje, rajono mokyklose, Šiaulių apskrities ir 

respublikos kultūros įstaigose, mokyklose. 

           Mokykloje taikomos įvairios bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais). 

Organizuojami tėvų susirinkimai, tėvai dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. Organizuojami 

bendri renginiai, tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos mokslo metų pradžios šventėje, Kalėdiniuose 

renginiuose, Atvirų durų dienoje ir kt. renginiuose. Apie mokykloje organizuojamą ugdymo 

procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai informuojami mokyklos internetinėje svetainėje, 

„Facebook“ paskyroje. Tėvai gauna informaciją apie vaiko ugdymąsi iš specialybių mokytojų, 

mokyklos administracijos, dalyvaudami tėvų susirinkimuose, mokinių koncertuose ar individualių 

pokalbių metu. 

           Mokykla kiekvienais metais rengia koncertus miesto dienos šventei, valstybinių švenčių 

proga, dalyvauja įvairiuose rajono rengiamuose renginiuose. Iš viso dalyvauta 118 įvairių renginių.

 Muzikos skyrius  

            Šio skyriaus mokytojai ir mokiniai surengė 41 koncertą Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos 

respublikose. 

            Dalyvauta 6 festivaliuose, 11 respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, kuriuose 5 

moksleiviai pelnė I vietos, 7 II ir 7 III vietos laureato diplomus, 4 laureato diplomus, 3 diplomus.  

Choreografijos skyrius               

            Dalyvavo 1 tarptautiniame konkurse, kuriame pelnė 2 I laipsnio, 1 II ir 1 III laipsnio 

diplomus, 3 respublikiniuose festivaliuose, koncertuota rajono renginiuose.                       

            Dailės skyrius 

            Dalyvauta 14 tarptautiniuose, pasaulio ir respublikiniuose vaikų piešinių konkursuose. 

Juose laimėta 18 laureato diplomų, 8 I vietos diplomai, 8 II vietos diplomai, 10 III vietos diplomų, 

18 mokinių tapo konkursų diplomantais. Surengta ir dalyvauta 34 parodose Respublikoje ir rajone. 

            Žagarės filialas 

            Muzikos skyrius surengė 10 koncertų Žagarėje, Joniškio rajone, Šiauliuose. Dalyvauta 3 

tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kuriuose laimėta 1 I, 1 II laipsnio ir 1 laureato 

diplomai, 3 diplomai dalyvauta  5 respublikiniuose festivaliuose.  

             Dailės skyrius surengė 9 parodas įvairiomis progomis Žagarės bibliotekoje, mokykloje, 

Skaistgirio kultūros centre. 

Lėlių teatro skyrius Surengė 3 pasirodymus įvairiuose rajono ir respublikiniuose 

renginiuose. Tapo laureatais XXII Lietuvos lėlių teatrų šventėje - konkurse „Molinuko teatras“.  
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            Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, mokiniams, baigusiems pagrindinio 

muzikavimo, pagrindinio dailės ir pagrindinio choreografijos ugdymo kurso programas, 

išduodamas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, 

programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.  

           Atviras jaunimo centras 

           Veiklos kryptys per 2018 metus:  

           1. Saugus laisvalaikio užimtumas. Kartu su jaunimu sukūrėme palankią erdvę, kurioje jie 

gali saugiai (be smurto, kvaišalų) leisti laiką. Įsigijome įrangos, įvairių stalo ir lauko žaidimų, 

informacinių leidinių jaunimui, virtuvės reikmenų, kompiuterinės technikos, edukacinių 

priemonių pagal kiekvieno poreikius.  

           2. Erdvė savirealizacijai. Atvirame centre jaunuoliai gali įgyvendinti jiems svarbias 

iniciatyvas, projektus, idėjas, rengti parodas, koncertus, pasirodymus, konferencijas.  

           3. Individuali terapija ir tarpininkavimas. Centre dirbanti socialinė pedagogė nuolat teikia 

socialinę pedagoginę pagalbą delinkventinio elgesio jaunuoliams, kurie sprendžia sudėtingas 

iškilusias problemas. Organizuojami užsiėmimai su psichologais, visuomenės sveikatos 

specialistais, teisininkais.  

           4. Darbas su artimaisiais. Siekiame į jauno žmogaus ugdymą įtraukti šeimos narius, draugus 

tad rengiame atvirų durų dienas centre, maisto gaminimo pamokėles mamoms, šeimų stovyklas. 

Tarpininkaujame iškilus problemoms su kitomis įstaigomis, konsultuojame socialiniais 

klausimais.  

             Šiuo metu centre dirba socialinė pedagogė, socialinės pedagogės padėjėjas. Ypatingas 

dėmesys skiriamas darbui su niekur nedirbančiu, nesimokančiu, nemotyvuotu jaunimu.  

            Didžiausi pasiekimai: suteiktos paslaugos, erdvė savirealizacijai daugiau nei 500 jaunuolių 

per 2018 metus. Suorganizuota tarptautinė jaunimo stovykla, mugės, diskusijų klubai, ekskursijos, 

mokymai, susitikimai, konferencijos, akcijos, orientacinės varžybos ir t.t. 

            

            Projektai: 

            1. Laimėtas projekto VDC „Žadintuvas“ tęstinumas 2018 metams. 

            2. Laimėtas ESFA finansavimas jaunimo darbuotojo mokymams „Games laboratory 

Poland“. 

            3. Įgyvendintas ESFA projektas (15 partnerių) „Demokratijos paieškos“. 

            5. Pradėtas įgyvendinti Interreg LAT-LIT projektas. 

            6. Įgyvendintas projektas „Joniškio jaunimas - ne problema, o sprendimas 2018“ . 

            7. Įgyvendintas projektas „Sveikatos akademija – 2018“ . 

            8. Suorganizuota tarptautinė stovykla „100 moments“. 

            9. Du jaunuoliai dalyvavo Erasmus+ projekte Norvegijoje ( partnerystės pagrindu) 

            10. Pradėtas įgyvendinti savanorystės projektas 54+ „Vaikai užauginti“ 

            11. Laimėta partnerių atranka projekto "JUDAM" (Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002) 

            12. Pradėtas įgyvendinti nacionalinės savanorystės projektas. 

            13. Baigtas įgyvendinti projektas „Atrask save“. 

 Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas. 

  Siekiant išsiaiškinti pasiekimus ir trūkumus, fiksuoti pažangios patirties pavyzdžius, 

kuratoriai stebi pamokas, analizuoja jas kartu su mokytojais. Yra atliekami kiekybinio pobūdžio 

tyrimai - sudaromos pažangumo suvestinės, stebimas mokinių lankomumas. 

  

III SKYRIUS 

BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS 

 

            2018 metams Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018-02-15 sprendimu Nr. T-8 „Dėl 

Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ mokyklai buvo patvirtintas 542,3 

tūkst. eurų metinis asignavimų planas, iš jų 22,0 tūkst. eurų mokinio krepšeliui finansuoti, 42,3 

tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos, 378,0 tūkst. eurų biudžeto pajamos ir 24,9 tūkst. eurų 
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biudžeto pajamų atviro jaunimo centro veiklai užtikrinti, 100,0 tūkst. eurų biudžeto pajamų 

Atviram jaunimo centrui (Lat-Lit projektas).  

Galutinis mokyklos asignavimų planas, įskaitant Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais 

padarytus pakeitimus, 628,2 tūkst. eurų (arba +15,83 %), iš jų 22,0 tūkst. eurų mokinio krepšeliui 

finansuoti, 45,3 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos ir 424,4 tūkst. eurų biudžeto pajamos, 9,3 

tūkst. eurų  dotacija mokytojų, dirbančių neformaliojo švietimo įstaigose, darbo užmokesčiui ir 

27,2 tūkst. eurų biudžeto pajamų atviro jaunimo centro veiklai užtikrinti, 100,0 tūkst. eurų biudžeto 

pajamų Atviram jaunimo centrui (Lat-Lit projektas).   

Iš 2018 metams patvirtinto plano gauta asignavimų ir jų panaudota 585,7 tūkst. eurų.   

2018 metams skirtų biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas palyginus su gautais 

asignavimais įvykdytas 93,24%. 2018 metų kasinių išlaidų struktūra pagal ekonominę 

klasifikaciją: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos sudaro 491,2 tūkst. eurų 

arba 83,86% nuo visų išlaidų; prekių ir paslaugų naudojimo – 76,6 tūkst. eurų arba 13,08% nuo 

visų išlaidų; materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 17,9 tūkst. eurų arba 3,06% 

nuo visų išlaidų . 

            2018 m. vykdė projektus ir gavo finansavimą:  

            1. „Sveikatos akademija – 2018“ – Joniškio rajono savivaldybė skyrė 600 Eur. 

            2. „Joniškio jaunimas – ne problema, o sprendimas 2018“ – Joniškio rajono savivaldybė 

skyrė  620 Eur. 

            3. „Atrask save“ – Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo  

ministerijos. Projektas buvo vykdytas  nuo 2015-10-01 iki 2018-10-31. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

               

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla yra neformaliojo švietimo mokykla, 

vykdanti meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) ir neformaliojo vaikų švietimo 

(NVŠ) programas. Mokykloje vykdomos ankstyvojo ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio 

ugdymo, išplėstinio ugdymo, mėgėjų ugdymo programos. Veikia 4 skyriai: muzikos, dailės, 

choreografijos, teatro. Mokykla turi Žagarės filialą ir padalinį – Atvirą jaunimo centrą. 

Įgyvendindami tikslus, siekėme mokinių asmenybės brandos, individualias mokinių 

galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos. Mokinių 

pasiekimai vertinami atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į 

individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos.  

Siekėme saviraiškaus mokinių dalyvavimo mokyklos gyvenime, nes dalyvavimas 

mokyklos gyvenime yra toks pat svarbus asmenybės augimui, kaip ir formalusis ugdymas. 

2018 metais muzikinį ir dailės formalųjį švietimą papildantį ugdymą baigė 33 mokiniai 

ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 9201). 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai įteikti 4 fleitos, 4 smuiko, 1 gitaros, 8 fortepijono, 5 

akordeono ir 11 dailės specialybių mokiniams. 

Gruodžio mėnesį buvo pradėti mokyklos pastato renovacijos darbai, tačiau tai nesutrukdė 

ugdymo proceso, nors pamokos vyksta nepritaikytose erdvėse. Tikimės, kad rugsėjį pradėsime 

atnaujintose patalpose, atsinaujinę inventorių. Tuo galėsime užtikrinti kokybiškesnį ugdymą, kuris 

didins mokinių motyvaciją mokytis. 
 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Vitolis Žukas 


