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JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2020-2022 metų
strateginio plano ir metinės veiklos programoje numatytus tikslus ir uždavinius, buvo
tobulinamas ugdymo procesas, pritaikytas pagal mokinių individualias savybes ir gebėjimus.
2020-01-01 mokykloje mokėsi 398 moksleiviai, 2020-12-31 mokosi 385 moksleiviai.
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 2020 metus didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių meninių gebėjimų ir vertybinių
nuostatų ugdymui. Mokyklos ugdytiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose ir
pasauliniuose konkursuose.
2020 metais kvalifikaciją kėlė16 mokytojų Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kursai
Joniškio r. švietimo centras. Dalyvauta 23 seminaruose. Organizuotas 1 seminaras ir 3 mokytojai
skaitė pranešimus. Trys mokytojai apsigynė mokytojo metodininko kvalifikacijas.
Mokytojai dalyvavo mokyklos vadovo ar steigėjo teisės aktais patvirtintose darbo grupėse:
„Darbo grupė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Metinio veiklos plano
papildymui“
„Darbo grupė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos ugdymo plano projektui parengti“
„Darbo grupė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2020 m. metinio veiklos plano
ataskaitai parengti“
„Darbo grupė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2021 m. metinio veiklos plano
projektui parengti“.
Mokyklos tarybos posėdis.
Mokykla palaiko glaudžius ryšius su rajono bendro ugdymo mokyklomis ir
ikimokyklinėmis įstaigomis. Mokyklos pedagogai aktyviai bendradarbiavo su kitų rajonų
mokytojais: Kuršėnų, Naujosios Akmenės, Šiaulių, Pakruojo, Kelmės, Radviliškio, Telšių meno
ir muzikos mokyklomis, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Taip pat
bendradarbiaujama su Joniškio kultūros centru, J. Avyžiaus biblioteka, Joniškio verslo ir turizmo
centru, Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi, Žagarės kultūros centru, Kirnaičių bei Mindaugių
bendruomenėmis. 2020 m. su Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos, Naujosios Akmenės muzikos ir
Šiaulių menų mokyklomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.
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. Buvo sukurti mokyklos 55- mečiui skirti filmai, kurie
patalpinti mokyklos „Facebook“ paskyroje. Taip pat, esant „Covid -19“ pandemijai, mokyklos
„Facebook“ paskyroje buvo talpinami mokinių kalėdiniai koncertai, „Žiemos pasaka“ ir t.t.

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. Apie
mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai informuojami mokyklos
internetinėje svetainėje, „Facebook“ paskyroje. Šiais metais jau galima naudotis „Veritus“
elektroniniu dienynu. Tėvai gauna informaciją apie vaiko ugdymąsi iš specialybių mokytojų,
mokyklos administracijos, mokinių koncertuose ar individualių pokalbių metu, visa tai
organizuojama nuotoliniu būdu.
Mokykla kiekvienais metais rengia koncertus miesto dienos šventei, valstybinių švenčių
proga, dalyvauja įvairiuose rajono rengiamuose renginiuose. Puoselėjant mokyklos kultūrą ir
tradicijas buvo suorganizuoti tradiciniai renginiai „Mokytojo dienos minėjimas - koncertas“,
„Kalėdiniai koncertai“ (virtualūs), mokyklos 55 - mečio filmai mokyklos „Facebook“ paskyroje.
Tačiau ne visi numatyti renginiai buvo įvykdyti dėl pandemijos.
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.

Muzikos skyrius
Šio skyriaus mokytojai ir mokiniai surengė 20 įvairių koncertų Lietuvos Respublikoje.
Dalyvauta 5 festivaliuose, 10 tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose
konkursuose:
I Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas. Vilius Vitkauskas, Airūnė Motiekaitė, Robertas
Pakatilius II vieta.
III tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkursas, Vilnius. Vilius Vitkauskas II
vieta.
XII tarptautinis akordeono muzikos festivalis – konkursas ,,Linksmasis akordeonas“, Airūnė
Motiekaitė, Robertas Pakatilius, Vilius Vitkauskas II vieta.
Nuotolinis Republikinis skrabalininkų konkursas „Pamario žirgeliai“ Klaipėda, Renatas
Gedraitis I vieta laureato diplomas.
XXI Nacionalinis B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, Greta Ramanauskaitė, Austėja
Blinovaitė - laureačių diplomai.
Respublikinis konkursas ,,Sustok, akimirka žavinga“ VI Monika Sabuckytė III vieta.
J. Pakalnio nacionalinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkursas Antanas Milašius IV
vieta.
Mokyklos liaudiškos muzikos kapela dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo“, dalyvauta virtualioje
mokyklos aplinkoje „Miesto šventėje“.
Choreografijos skyrius
Šiais metais Choreografijos skyriaus moksleiviai dėl pandemijos negalėjo dalyvauti
festivaliuose, konkursuose ir kituose renginiuose. Suspėta sudalyvauti Žagarės „Vyšnių
festivalyje“, ekskursija į kino filmą ,,Nanu gimęs skraidyti“ Šiaulių Akropolyje, sukurti
šiuolaikiniai šokiai „Pasimetę“ ir „Param param“.
Dailės skyrius
2020 metais Dailės skyriuje buvo surengtas Kalėdinio mokyklos papuošimas ,,2020
pasitinkant“, Akcijos ,,Laisvės skrydis“ kompozicijos prie mokyklos ir mokyklos languose
sukūrimas, surengtos parodos: verslo centre „Vakarų Europos dailininkų tapyba“, paroda Mato
Slančiausko 170 metinėms paminėti, surengta virtualioje erdvėje, bendradarbiaujant su Joniškio

Mato Slančiausko progimnazija, virtuali paroda „Vasara“ surengta bendradarbiaujant su
Joniškio viešąja J. Avyžiaus biblioteka, kurioje buvo eksponuojami nuotoliniu būdu sukurti A.
Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbai, ,,Mato Slančiausko portretai“
surengta Joniškio miesto šventės metu, ,,Kuždesiai apie Linkuvą“ surengta bendradarbiaujant su
Linkuvos kultūros centru, ,,Mato Slančiausko portretai“ istorinės atminties renginių cikle
skirtame M. Slančiausko 170 metinėms paminėti, bendradarbiaujant su Joniškio istorijos ir
kultūros muziejaus archeologu Gvidu Slah kartu su mokine Juste Lapinskaite atkūrėme
archeologinio radinio rekonstrukcinį piešinį, kuris papuošė muziejaus erdvę, ,,Grafiti menas“
sukūrė patobulintą piešinio ant sienos projektą Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
Atvirame jaunimo centre, ,,Atviros kūrybinės dirbtuvėlės dailės mūzų pašauktiems 2020“
Žagarės vyšnių festivalio lankytojams. Paroda, skirta gyvūnų dienai 2020 „Aukso fondų skrynią
pravėrus“. Konferencijos skirtos Mato Slančiausko 170-osioms metinėms ,,Kas buvo kitą gadynę
mums senieji duoda žinią“. ,,Aušros” gimnazijoje surengta A. Raudonikio meno mokyklą
baigusių ir ,,Aušros“ gimnaziją lankiusių mokinių paroda skirta 100-mečio jubiliejui.
Dailės skyriaus mokinių laimėjimai:
,,Balta pasaka“ Vilnius, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras respublikinis sveikinimo atviruko
piešinių konkursas „Tu palinkėk man...“ Lėjai Žemliauskaitei, Dovydui Motuzui, Elzei
Skirmantaitei laureato diplomas.
Kūrybinių darbų konkursas ,,Pravėriau vario vartelius“ Salantų meno mokykla. Dovydas Motuzas
III vieta.
Mokinių piešinių konkursas ,,Tautodailės lobynai“ Elektrėnų meno mokykla. Liepa Daunoraitė,
Ugnė Girdžiūnaitė laureato diplomai.
Piešinių - plakatų konkursas-paroda ,,Piešiame laisvę“ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
Ugnė Šniukaitė I vieta, Viltė - Neila Pliopaitė, Liepa Daunoraitė II vieta, Agnė Sveikackaitė III
vieta.
VI-asis Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas ,,WAVE ON WAVE-2020“ Klaipėdos
Adomo Brako dailės mokykla. Danielė Noreikaitė II vieta, Raigardas Motuzas III vieta, Danielė
Nainytė laureato diplomas.
Konkursas „Tautodailės lobynai“. Gabija Gaidjurgytė laureato diplomas.
Žagarės filialas
Muzikos skyrius surengė 5 koncertus Žagarėje, Skaistgiryje. Mokytojai dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo 8 seminaruose, pravedė mokykloje meistriškumo pamoką „Melodinė
raiška“.
Dailės skyrius surengė 3 parodas įvairiomis progomis.
Pateiktos retrospektyvinės moksleivių piešinių parodos meno mokyklos facebook
puslapyje (nuo 2020.04 - 12mėn. Dalyvautame piešinių – plakatų konkurse, organizuotame
Joniškio krašto muziejaus, mokinė Roberta Gurskytė 10 m. laimėjo I vietą savo amžiaus grupėje
(2020.03.11). Stovykloje „Sveiki, linksmi, laimingi!“ vesti edukaciniai užsiėmimai Saulėtų naktų
sodyboje, Rygos g. 12A, Gataučiai, Joniškio raj. Organizatorius: VšĮ „Žagarės balselis“ su
partneriais (2020.07.01). Vasaros stovykloje, organizuotoje Joniškio krašto muziejaus, vesta
edukacija „Lėlių teatro lėlės ir pasaka“ (2020.07). Žagarės vyšnių festivalyje vestos atviros
kūrybinės dirbtuvėlės prie meno mokyklos, Jaunimo g. 3, Žagarė. (2020.07.16-19). Organizuota
„RUDENS MENO ŠVENTĖ“. Meno mokyklos kieme (Žagarėje) sukurtos žemės meno
skulptūros. (2020.10mėn.). Veikia Žagarės filialo facebook puslapis.
Atviras jaunimo centras
Veiklos kryptys per 2020 metus:

Dokumentinio filmo peržiūra Sausio 13-osios proga ir diskusija su Joniškio metu
Vitalijumi Gailiumi.
Dalyvavimas baigiamojoje projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Vidurio-Baltijos reginio/SocQuality“ Nr. LLI-317 konferencijoje.
Viktorina „Animaciniai filmai“.
Stalo teniso turnyras.
Renginys „Linksmosios užduotėlės“.
Viktorina „Ar gerai pažįstate Lietuvą?“.
Filmo „Aš prieš tave“ peržiūra.
Varžytuvės „Atspėk dainą“.
Konkursas „Linksmiausias nuotykis“.
Konkursas „Tarptautinei motinos Žemės dienai paminėti“.
11 JST savanorių baigė savanorystę.
Fotografijų konkursas „Kas daro mūsų kasdienybę gražesnę?“.
Orientacinės kitaip „Pažink Joniškį virtualiai“.
Mokymai „Individualus jaunų žmonių konsultavimas nuotolinėje erdvėje“.
Šeimos nuotraukų konkursas.
Virtualus susitikimas su JUDAM projekto partneriais.
2020 gegužė - gerumo akcija „Prikelk drabužius kitam gyvenimui“.
Dalyvavimas viešojoje konsultacijoje „Jaunų žmonių ir valdžios bendradarbiavimą“.
Jaunimo savanoriškos tarnybos kuratorių iš Šiaulių apskrities virtualus susitikimas.
Konferencija "Socialinis emocinis ugdymas Lietuvoje: gerovė mokykloje pokyčių laiku".
Susitikimas-diskusija „Politika su džinsais“.
Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje, partnerių
bendradarbiavimo ir programos vystymo įsivertinimas.
Konkursas „Su kokiu draugu ateitum į kiną? “.
Socialinio projekto „MES“ filmavimai, 2020-07-04 projekto pristatymas Joniškio miesto šventės
„Joniškis – bundantis miestas“ metu.
2020-06-29 – 2020-07-03 Vasaros stovykla „101 akimirka“ - 50 dalyvių.
Europos solidarumo korpuso savanoris iš Turkijos baigė savanorystę.
2020-07-04 Nebylus kinas ir lauko prekyba Joniškio miesto šventės „Joniškis – bundantis
miestas“ metu.
2020-07-13 – 2020-07-17 Vasaros stovykla „101 akimirka 2“-50 dalyvių.
2020-07-03 2 JST savanoriai pradėjo savanorystę.
2020-08-01 5 JST pradėjo savanorystę.
Europos solidarumo korpuso savanoris iš Austrijos baigė savanorystę.
2020-09-04 1 JST savanoris pradėjo savanorystę.
Tarptautinė jaunimo diena, lauko kinas.
2020-08-17 - 2020-08-21 Stovykla „Laisvė kurti“ 42 dalyviai.
Šokių varžybos „30 žingsnelių“.
Dalyvavimas „Žiba Žybt Joniškyje“ renginyje.
2020 spalis - 2 Europos solidarumo korpuso savanoriai iš Sakartvelo ir Azerbaidžano pradėjo
savanorystę.
Mokymai „Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese“.
Mokymai „Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas“.
Konkursas „Gražiausi rudens kadrai“.
Dalyvavimas socialinio verslumo dienoje 2020.
2020 -10-30 arba 2020-11-25 Projektas „Infoklasteris: nuo asmeninių ir tarpasmeninių iki
profesinių kompetencijų ugdymo“.
2020-11-25 Buvo patvirtintas Europos solidarumo korpuso KOKYBĖS ŽENKLAS.

Dalyvavimas „Skambančių Kalėdų“ varpelių akcijoje.
Žiemos nuotraukų ir atvirukų instaliacija ant viešbučio „Šiaurės vartai“ sienos.
JST PO kuratorių dviejų dienų mokymai.
Kalėdinis konkursas „Kalėdų belaukiant“.
JTBA mokymai apie jaunimo mainus.
Diskusija „Nemotyvuotumo pavertimas motyvacija“.
2020 m. „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0004 įgyvendinimas Joniškio Algimanto Raudonikio meno
mokyklos Vaikų dienos centre „Žadintuvas“ ir VDC „Erdvė“.
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