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Joniskis

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
{gyvendinant Joniskio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2017-20 19 met4 strateginio
piano tikslus ir uzdavinius, buvo tobulinamas ugdymo procesas, pritaikytas pagal mokini4
individualias savybes ir gebejimus, vykdyta ugdomojo proceso kontrole, parengti, patvirtinti ir
koreguoti jstaigos ugdomaj'l veikJ'l reglamentuojantys dokumentai, uztikrinta ugdymo program4
jvairove. Parengtos individualios, grupines, menini4 kolektyv4 mokymo programos, metodini4
grupi4 veiklos planai ir ataskaitos. Planingai vyko mokini4 kompetencij4 ir jgfidzi4 patikrinimas.
Per 2018 metus didelis demesys buvo skiriamas mokini4 menini4 gebej im4 ir vertybini4
nuostat4 ugdymui. Mokyklos ugdytiniai sekmingai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose ir
pasauliniuose konkursuose:
1. Respublikiniarne skrabalinink4 festivalyje - konkurse ,,Pamario zirgeliai"
Jaimeti II ir III vietos laureate diplomai.
2. I respublikiniame jaunqj4 piani st4 konkurse ,,Rubato" laimeta 3 laureato
diplomai.
3. VII respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse ,,Lietuva, as uz muzik'l"
laimetas II laipsnio laureato diplomas.
4. VII Siauli4 fotepijonini4 duet4 konkurse - festivalyje laimetas III laipsnio diplomas.
5. XXVI Respublikinio Juozo Pakalnio jaunqj4 atlikej4 puciamaisiais instrumentais
konkurso finaliniame ture laimetas Il laipsnio diplomas.
6. Respublikiniame mokini4 ki1rybini4 darb4 konkurse ,,Praveriau vario vartelius" laimeti
2 III laipsnio diplomai.
7. XIV tarptautiniame vaik4 ir jaunimo konkurse ,,Art - Generation Baltics - 2018"
laimetas I laipsnio diplomas.
8. III-ajame dain4 festivalyje - konkurse ,,Gamos pedutes" laimetas laureato diplomas.
9. Tarptautiniame Algirdo Locerio akordeonistq konkurse laimetas II laipsnio laureato
diplomas.
10. III respublikinis jaunqj4 pianist4 konkurse ,,Pelifonija ir as" laimeta 2 I, 1 II ir 2 III
laipsni e diplemai.
11 . Tarptautiniame 8oki4 konkurse - festivalyje ,,Baltic Amber Jurmala 2018" laimeta 2 I,
1 II ir 1 III laipsnio diplemai.
12. 25-ajame pasauliniame vaik4 piesini4 kenkurse Japenijoje Tekijuje laimetas laureate
diplomas.
13. Tarptautiniame kenkurse ,,ART-PANORAMA Baltika" laimeta 1 I ir 1 II laipsnie
laureate diplemai.
14. II-asis regieniniame akerdeono muzikos kenkurse ,,Draugystes tiltai'· laimeta 1 II ir 1
Ill laipsnie laureate diplemai.
15. Tarptautiniame akerdeene muzikes festivalyje-kenkurse ,,Linksmasis akerdeenas"
laimeta 1 I ir 1 III laipsnie laureate diplemai.
16. Tarptautiniame vaik4 piesini4 konkurse ,,Slavq saltinis - 2018" laimeta 2 laureate
diplemai.
17. XXII Lietuvos leli4 teatr4 sventeje - kenkurse ,,Melinuke teatras" laimetas laureate
diplomas.
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Mokykla kiekvienais metais rengia koncertus miesto dienos sventei, valstybini4 svenCi4 proga,
dalyvauja jvairiuose rajono rengiamuose renginiuose. IS viso dalyvauta 118 jvairi4 rengini4.

Muzikos skyrius
Sio skyriaus mokytojai ir mokiniai surenge 41 koncert<i Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos
respublikose.
Dal yvauta 6 festivaliuose, 11 respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, kuriuose 5
moksleiviai pelne I vietos, 7 II ir 7 III vietos laureate diplomus, 4 laureato diplomus, 3 diplomus.

Choreografijos skyrius
Dalyvavo 1 tarptautiniame konkurse, kuriame pelne 2 I laipsni o, 1 II ir I III laipsnio
diplomus, 3 respublikiniuose festivaliuose, koncertuota rajono renginiuose.

Dailes skyrius
Dalyvauta 14 tarptautiniuose, pasaulio ir respublikiniuose vaik4 piesini4 konkursuose.
Juose laimeta 18 laureate diplom4, 8 I vietos diplomai, 8 II vietos diplomai, 10 III vietos diplom4,
18 mokini4 tapo konkurs4 diplomantais. Surengta ir dalyvauta 34 parodose Respublikoje ir rajone.

Zagares filialas
Muzikos skyrius surenge 10 konceft4 Zagareje, Joniskio raj one, Siauliuose. Dalyvauta 3
tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kuriuose Jaimeta 1 I, 1 lI Jaipsnio ir 1 laureate
diplomai, 3 diplomai dalyvauta 5 respublikiniuose festivaliuose.
Dai/es skyrius surenge 9 parodas jvairiomis progomis Zagares bibliotekoje, mokykloje,
Skaistgirio kultilros centre.
Lelilf teatro skyrius Surenge 3 pasirodymus jvairiuose rajono ir respublikiniuose
rengm1 uose.

Atviras jaunimo centras
Veiklos kryptys per 20 18 metus:
1. Saugus laisvalaikio uzimturnas. Kartu S U jaunimu sukureme palanki<i erdvy, kurioje jie
gali saugiai (be smurto, kvaisal4) leisti Jaik<i. Jsigijome jrangos, jvairi4 stalo ir lauko iaidim4,
informacini4 leidini4 jaunimui, virtuves reikrnen4, kompiuterines teclmikos, edukacini4 priemoni4
pagal kiekvieno poreikius.
2. Erdve savirealizacijai. Atvirame centre jaunuoliai gali jgyvendinti j iems svarbias
iniciatyvas, proj ektus, idejas, rengti parodas, koncertus, pasirodymus, konferencijas.
3. Individuali terapija ir tarpininkavimas. Centre dirbanti socialine pedagoge nuolat teikia
socialiny pedagoginy pagalb<i delinkventinio e lgesio jaunuoliams, kurie sprendzia sudetingas
iskilusias problemas. Organizuojami uzsiemimai su psichologais, visuomenes sveikatos
specialistais, teisininkais.
4. Darbas SU artimaisiais. Siekiame j jauno zmogaus ugdym<i jtraukti seimos narius,
draugus tad rengiame atvif4 dur4 dienas centre, maisto gaminimo pamokeles mamoms, seim4
stovyklas. Tarpininkaujame iskilus problemoms su kitomis jstaigomis, konsultuojame socialiniais
klausimais.
Didziausi pasiekimai: suteiktos paslaugos, erdve savirealizacijai daugiau nei 500 jaunuoli4
per 2018 metus. Suorganizuota tarptautine jaunimo stovykla, muges, diskusij4 klubai, ekskursijos,
mokymai, susitikimai, konferencijos, akcij os, orientacines variybos ir t.t.
Projektai:
1. Laimetas projekto voe ,,Zadintuvas" tystinumas 2018 metams.
2. Laimetas ESF A finansavimas jaunimo darbuotojo mokymams ,.Games laboratory
Poland".
3. Jgyvendintas ESFA projektas ( 15 partneri4) ,,Demokratijos paieskos".
5. Pradetas jgyvendinti Interreg LAT-LIT projektas.
6. Jgyvendintas projektas ,,Joniskio jaunimas - ne problema, o sprendimas 201 8".
7. Jgyvendintas projektas ,,Sveikatos akademij a - 2018".
8. Suorganizuota tarptautine stovykla ,, 100 moments".
9. Dujaunuoliai dalyvavo Erasmus+ projekte Norvegijoje (partnerystes pagrindu)
10. Pradetas jgyvendinti savanorystes projektas 54+ ,,Vaikai uiauginti" .
11 . Laimeta partneri4 atranka projekto "JUDAM" (Nr. 07.4.1 -ESFA-V-414-01-0002)
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12. Pradetas jgyvendinti nacionalines savanorystes projektas.
I3 . Baigtas jgyvendinti projektas ,,Atrask save".
Siekiant uztikrinti kokybiskct ugdymq bei sudaryti palankias sctlygas mokyklos mokini4
saviraiskos poreiki4 tenkinimui, jsigyti 4 elektriniai pianinai, birbyne, smuikas, trimitas,
perkusiniai instrurnentai, 4 aktyvios garso koloneles, 10 SlOYl! natoms, pasiuti koncertiniai rubai
Choreografiios skyriaus mokini ams.

II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pa2rindima1 prae1us1q metq veiklos rezultatai
Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriais
Metlj uzduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama,
(toliau - uzduotys)
ar nustatytos uzduotys
jvykdvtos)
I . I. Plesti
bendradarbiavimct su
socialiniais
partneriais ir didinti
teikiam4 paslaug4
pnemamumq.
1.2. U:Ztikrinti
moksleivi4 ir j4
mokytoj4
dalyvavimq
konkursuose,
festi valiuose,
koncertuose ir
kituose renginiuose.

1.3. Jgyvendinti
laimetus projektus.

2. Uzduo

2. 1.
2.2.
2.3.

Surasti socialinius
partnerius su kuri4
pagalba mus4
teikiamos ugdymo
paslaugos tapt4

Pasirasytos sutartys su 3
socialiniais partneriais iki
rugsejo 20 dienos.

Pasiekti rezultatai
ir j4 rodikliai

Pasirasytos sutartys
su 7 socialiniais
partneriais

prieinamesnes ir

kokybiskesnes.

Sudaryti palankias
siilygas mokiniams
atstovauti mokyklii.

Laikytis termin4 ir
grafiko.

Sudalyvauta 40-tyje rengin i4
iki gruodzio 2 1 dienos .

jgyvendinti projektai iki
kalendorini4 met4 pabaigos,
isskyrus LatLit projektii.

Sudalyvauta 11 8
..
JVam4 rengm14.

1. Jgyvendintas
ESFA projektas (I5
partneri4)
,,Demokratijos
paieskos".
2. Jgyvendintas
projektas ,,Joniskio
Jaummas - ne
problema, o
sprendimas 2018".
3. Jgyvendintas
projektas
,,Sveikatos
akademija - 2018".
4. Jgyvendintas
projektas ,,Atrask
save" .
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12.4.
2.5.
3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
( pildoma, j ei buvo atlikta papildom4, svariu istaigos veik los rezultatams)

Uzduotys I veiklos

Poveikis svietimo jstaigos veiklai

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5 .
4 . Pakoreguotos praeiusiu metu veiklos uzduotys (iei tokiu buvo) ir rezultatai
Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
Uzduotys
vertinama, ar nustatytos
ir j4 rodikliai
uzduotys jvykdytos)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Ill SKYRIUS
PASIEKTl) REZULTATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCI.Jl) TOBULINIMAS
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pas1e
. kt:q rezu Ita t·q vy kd an t uzvd uo f1s 1s1verfm1mas
0

0

0

Uzduoci4 jvykdymo aprasymas
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. !vykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai 0
Gerai 0
Paten.kinamai 0
Nepatenkinamai 0

6. Korn etenci · os, kurias noret tobulinti
6. 1. Bendravimo ir bendradarbiavimo kom etenci"a.
6.2.

Direktorius

Yitolis Zukas
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Atsizvelgiant j 20 18 mety mokyklos veiklos programos
j gyvendinima, pasiektus rezultatus ir rodiklius, siU!ome mokyklos direktoriaus mety veikla ivertinti

labai gerai.
Mokyklos tarybos pirmininke

Zita Gaskauskaite
(vardas ir pavarde)

JJO)~ - 04 - )./g
(data)
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8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai: ___tft_?_(;_
_·t.<..c..L.
__

teis~~s)

(svietimo jstaigos savininko
pareigas jgyvendinantios institucijos
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Galutinis met4 veiklos ataskaitos jvertinimas

Joniskio rajono savivaldybes
meras

(vardas ir pavarde)

A_tltf-(JJ, - J~
(data)

Gediminas Cepulis
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IV SKYRIUS
KIT\J MET\J VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)
Uzduotys
9 .1. Uztikrinti mokini4
saviraiskos ir savirealizacijos
poreiki4 tenkinimq socialineje
kultiirineje aplinkoje.

Siektini rezultatai
9.1. Sudarytos palankios
sqlygos mokytoj4 ir
mokini4 dalyvavimui
konkursuose,
festivaliuose bei
koncertuose;
9.1.2. Kompensuotos
konkurs4, festivali4
dalyvio mokesCio ir
transporto islaidos.

Rezulta14 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
9.1. Dalyvauta (mokytoj4 ir
mokini4) ne maiiau kaip 50
miesto, regiono, salies ir
tarptautini4 konkurs4,
festivali4, koncert4;
9.1.2. Kompensuota 90%
patif14 islaid4 pakopini4
konkurs4, festivali4 dalyviams.

9.2. Uztikrinti ritrningq
mokyklos darbq prasidejus
remonto darbams pastate
Vilniaus 14, Joniskis.
9.2.2 . Uitikrinti skland4
sugjzimq j renovuotas patalpas.

9.2. Uitikrinti stabil4
ugdymo procesq.
9.2.2.J jvairias patalpas
perkeltas butinas
inventorius; kitas
inventorius saugiai
laikomas mokyklos
pagalbinese ir kitose
patalpose. Organizuotas
saugus ir savalaikis
persikraustymas.

9.2. Rugsejo 1 d. pradeti naujus
mokslo metus renovuotoje
mokykloje Vilniaus 14.

9.3. Parengti mokyklos
strateginj planq 2020- 2022 m.

9.3.Atliekamas mokyklos
vidaus jsivertinimas,
isorini4 veiksni4 analize.
Suformu luojami
mokyklos strateginiai
tikslai ir uzdaviniai,
.
.
.
pareng1amas pnemom4
planas.
9.4. Uztikrinti savalaikes
periodl.l ataskaitas

9.3. Iki spalio 1 d. parengtas
mokyklos strateginis planas
2020 - 2022 metams, suderintas
su Mokyklos taryba ir steigeju.

9.4. lvykdyti LatLit projektq

9.4. Pilnai igyvendinti iki 202002-28
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9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali biiti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti
neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
ildoma suderinus su svietimo ·stai os vadovu

10.3.
Joniskio rajono savivaldyoos
meres

Cvai:das ir;Pavar.de)

Gedimmas \,;epulfs

(data)

)

Susipaiin~'t1tJ 1 ~)
(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

JtO(tJ· (),t-,z,6

,J;1j .. tJ2 ~20
(vardas ir pavarde)

(data)

