
PRIĖMIMO Į MOKYKLA ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 Priėmimas į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą organizuojamas ir vykdomas 

vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 150  (2022 

m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-171 redakcija): 

25. Į Mokyklas priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys ir / arba Savivaldybės mokyklose 

besimokantys mokiniai. Mokiniai iš kitų savivaldybių priimami tik esant laisvų vietų.  

26. Meno mokykloje vykdomų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

26.1. muzikinio ugdymo programos: 

26.1.1. pradinio muzikinio ugdymo: fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, 

gitaros, akordeono, tautinių, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų; 

26.1.2. pagrindinio muzikinio ugdymo: fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, 

gitaros, akordeono, tautinių, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų; 

26.2. dailės ugdymo programos: 

26.2.1. pradinio dailės ugdymo; 

26.2.2. pagrindinio dailės ugdymo; 

26.3. choreografijos ugdymo programos: 

26.3.1. pradinio choreografijos ugdymo; 

26.3.2. pagrindinio choreografijos ugdymo. 

27. Meno mokykloje vykdomų formalųjį švietimą papildančių programų trukmė ir priimamų 

vaikų amžius: 

27.1. pradinio ugdymo programos: muzikinio – 3 metai (vaikų amžius 7–12 metų), šokio – 2 

metai (vaikų amžius 7–11 metų), dailės 1–4 metai (vaikų amžius 7–10 metų);   

27.2. pagrindinio ugdymo programos: muzikinio – 4 metai (nuo 10 metų baigus pradinį ugdymą), 

šokio – 3 metai (nuo 9 metų baigus pradinį ugdymą), dailės – 5 metai (gali būti nebaigtas pradinis 

ugdymas nuo 11 metų amžiaus). 

28. Meno mokykloje vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programos: 

28.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo: muzikinio rašto ir kultūros pažinimo, muzikos 

instrumento / solinio dainavimo 1–2 metai (vaikų amžius 5–6 metų); 

28.2. kryptingo (išplėstinio) muzikinio ugdymo, baigus pagrindinio muzikinio ugdymo 

programą; 

28.3. mėgėjų muzikinio ugdymo mokymosi trukmė neribota (vaikų ir jaunimo amžius 13–19 

metų, specialiųjų poreikių – iki 21 metų), jeigu vaikas lanko antrą skyrių – vaikų ir jaunimo amžius 7–

19 metų, specialiųjų poreikių – iki 21 metų; 

            28.4. dailės ugdymo programos: 

28.4.1. ankstyvojo dailės ugdymo 1–2 metai (vaikų amžius 5–6 metai); 

28.4.2. kryptingo (išplėstinio) dailės ugdymo, baigus pagrindinio ugdymo programą; 

28.4.3. mėgėjų dailės ugdymo mokymosi trukmė neribota (vaikų ir jaunimo amžius 13–19 

metų, specialiųjų poreikių – iki 21 metų), jeigu vaikas lanko antrą skyrių – vaikų amžius 7–19 metų, 

specialiųjų poreikių – iki 21 metų; 

28.5. choreografijos ankstyvojo ugdymo programa 1–2 metai (vaikų amžius 5–6 metai); 

28.6. mėgėjų choreografijos ugdymo mokymosi trukmė neribota (vaikų amžius 13–19 metų, 

specialiųjų poreikių – iki 21 metų), jeigu pasirinktas antras skyrius – vaikų amžius 7–19 metų, 

specialiųjų poreikių – iki 21 metų. 

29. Į neformaliojo vaikų švietimo programas Meno mokykloje priimami vaikai nuo 5 iki 19 

metų, specialiųjų poreikių – iki 21 metų (pagal bendrojo ugdymo programas besimokantys mokiniai). 

30. Į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas Meno mokykloje – ne jaunesni nei 18 m. 

asmenys (mokymosi trukmė neribota): 

30.1. mėgėjų muzikinio ugdymo; 

30.2. mėgėjų dailės ugdymo. 

 


