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Mokyklos istoriją kuria buvę ir esami mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir darbuotojai. Praėję 40 metų nu-
sinešė bendro darbo ir pastangų derlių bei dalelę kiek-
vieno širdies. Atsigręždami į praėjusius metus, pasi-
džiaukime tuo, ką mokykloje turime gražiausia ir ge-
riausia, ir vėl kurkime mokyklą, kuri būtų jauki ir miela 
kiekvienam, gimkime  naujiems darbams ir iššūkiams. 

Sveikinu visus mokyklos darbuotojus su mokyklos 
jubiliejumi ir linkiu  Jums kuo geriausios kloties ir iš-
tvermės ugdant šiuolaikišką jaunimą. Sėkmės kuriant 
nuolat besikeičiančią ir  ugdymo kokybės siekiančią 
mokyklą. Tegu neaplenkia pasitikėjimas savimi, išlaiky-
kite tokį pat entuziazmą, energiją, pozityvumą ir  meilę 
toliau. Visada būkite kelyje, vedančiame į sėkmę.  

Tegu Jūsų neaplenkia viltis ir pasitikėjimas savimi, 
atraskime naujų jėgų spręsdami sudėtingus klausimus, 
sugebėkime džiaugtis ne tik dideliais pasiekimais, bet ir 
mažytėmis sėkmės akimirkomis.  

 

Direktorė Vida Lumpickienė  
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Mokykloje pagrindinė figūra – mokinys. 
Prieš 40 metų jų buvo 240, o šiandien turime 
925. Skriejo metai, šiek tiek  keitėsi požiūris 
į mokymąsi. Tačiau visuomet svarbiu žmo-
gumi mokinių gyvenime išliko – mokytojas. 
Anksčiau jis mokė mokinius, suteikdavo 
žinių, dabar – padeda mokytis. Mokykloje 
dirba 74 pedagogai. Iš jų 12 metodininkų, 41 
vyresnysis mokytojas.  

Žinoma, svarbiausia mokyklos paskirtis 
– profesinis mokymas. Mokykloje gausus 
įvairių specialybių programų pasirinkimas. 
Vienos programos „miršta“, sukuriame kitas, 
kurį laiką būnančias „ant bangos“. Besikei-
čianti demografinė situacija keičia požiūrį į 
profesinį mokymą. Džiugu, kad ir darbdaviai 
paskutiniu metu susirūpino darbininkų rengi-
mu. Pagaliau ruošiasi investuoti į jaunųjų 
specialistų rengimą, jų išlaikymą Lietuvoje. 
Ilgus metus dirbę mokykloje profesijos mo-
kytojai, turbūt, su širdgėla atsimena darbda-
vių priekaištus dėl prasto darbininkų paruo-
šimo. O kaip juos paruošti, jei nei Valstybė, 
nei darbdaviai neskiria lėšų dirbtuvių, labo-

ratorijų įrengimui ir patys neįsileidžia prakti-
kantų į savo įmones. Tikimės, kad bendro-
mis jėgomis parengsime gerus specialistus, o 
jei verslas pajėgs mokėti ir neblogus atlygi-
nimus, tai jaunimas pasiliks Lietuvoje. Ben-
dradarbiaujama ne tik su rajono, respublikos 
mokyklomis, bet ir užsienio partneriais. Mo-
kytojų stažuotės vyksta Danijoje, Vokietijo-
je, Maltoje, Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Portugalijoje, 
Graikijoje. Mūsų mokyklos mokytojai yra 
darbštūs, kūrybingi, kantrūs ir ištvermingi.  

Politechnikos mokykloje mokiniai ne tik 
įgyja profesiją, bet ir baigia vidurinį moky-
mą gimnazijos skyriuje. Taigi, stoja pas mus 
baigę pagrindinę mokyklą, po dviejų mokslo 
metų gauna Brandos atestatą, jeigu sėkmin-
gai užbaigia vidurinio ugdymo programą ir 
išlaiko mažiausiai du brandos egzaminus. 
Vienas iš jų būtinai – lietuvių kalbos ir lite-
ratūros egzaminas. Baigę politechnikos mo-
kyklą, mokiniai gali tęsti mokslą ir aukšto-
siose mokyklose valstybės finansuojamose 
vietose. Tam reikia išlaikyti dar vieną ar 

keletą valstybinių brandos egzaminų. Mo-
kykloje tam yra sudarytos sąlygos, nes moki-
niai bendrojo ugdymo dalykus gali mokytis 
ne tik bendruoju, bet ir išplėstiniu kursu. 
Džiugu, kad mokiniai renkasi, laiko ir išlai-
ko valstybinius brandos egzaminus.  

Mokykla garsi ir neformaliojo ugdymo 
pasiekimais. Mokiniai bendrąsias ir dalyki-
nes kompetencijas gali pagilinti būreliuose. 
Jau daug metų veikia mokyklos turistų būre-
lis. Čia mokiniai dalyvauja baidarių, dviračių 
bei pėsčiųjų žygiuose. Gražiai bendradar-
biaujame ir sulaukiame pagalbos iš Mažeikių 
turistų klubo. Daugiau nei dešimt metų vei-
kia jaunųjų žurnalistų būrelis, kuris kiekvie-
ną mėnesį išleidžia mokyklos laikraštį 
„Žvilgsnis“. Gražių pasiekimų, pergalių su-
laukia futbolo ir krepšinio būrelių nariai. 
Mokiniai gali rinktis ir linksmiau praleisti 
laiką muzikos, šokio būreliuose. Mokyklą 
puošia, konkursuose prizus laimi – floristi-
kos būrelio nariai. Savo pasiekimais ne tik 
mokykloje ar rajone, bet ir užsienio šalyse 
garsėja Imitacinių įmonių būrelio veikla. 

Sveikinu visus buvusius ir esamus mo-
kyklos pedagogus keturiasdešimtojo mokyk-
los jubiliejaus proga. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos, malonių užsiėmimų, darnių šeimų, 
puikių, protingų vaikų ir mielų anūkų.  
 

Stasė Čupkovienė,  
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 
 

 
Visi metai mūsų mokykloje kupini sportinių renginių. Kasmet 

vyksta šaškių-šachmatų, krepšinio, futbolo, svarsčių kilnojimo, vir-
vės traukimo, stalo teniso, rankų lenkimo, krepšinio 3x3, baudų 
metimų, tritaškių metimo varžybos. Dažnai į varžybas pasikviečia-
me parungtyniauti Viekšnių skyriaus mokinius. Geriausių rezultatų 
pasiekę mokiniai vyksta į Šiaulių regiono profesinių mokyklų finali-
nes varžybas. Regione geriausiai sekasi svarsčių kilnojimo varžybo-
se. Kiekvienais metais parsivežame prizines vietas. Paėjusiais moks-
lo metais pirmą kartą dalyvavome stalo teniso varžybose, kuriose 

iškovojome komandinę II vietą. Futbolo varžybose ne kartą tapome 
regiono čempionais ir vykome į respublikines profesinių mokyklų 
finalines varžybas. Retai liekame be prizinės vietos ir kitose sporto 
šakose. 

Kiekvienas sportinis renginys suteikia ne tik daug teigiamų emo-
cijų, bet ir galimybę pažinti save, pa-
justi komandinę dvasią, sporto teikia-
mą naudą.  

Raginame pirmo kurso mokslei-
vius aktyviai įsijungti į sportinę veik-
lą. 

Irma Kerienė,  
Diana Rusienė,  

kūno kultūros mokytojos  

Pagrindinis socialinio pedagogo uždavi-
nys mokykloje - būti vaiko gerovės advoka-
tu, padėti geriau adaptuotis mokykloje, ra-
cionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes 
lavintis, mokytis ir tapti brandžiais, kultūrin-
gais piliečiais.  

Socialinis pedagogas dirba individualiai, 
grupėse ir komandose, bendradarbiauja su 
kitomis institucijomis siekdamas kuo efekty-
vesnės pagalbos mokiniams. Svarbu pažinti 
mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir 
psichologinius veiksnius, turinčius įtakos jo 

asmenybės raidai, 
lemiančius socia-
lizacijos sunku-
mus. Šiam tikslui 
pasiekti atlieka-
mos apklausos, 

siekiama išsiaiškinti adaptacijos problemas, 
pagalbos poreikius. 

Neapsiribojama tik mokinių lankomumo 
priežiūra, konfliktų sprendimu, tvarkos už-
tikrinimu, saugios aplinkos kūrimu. Kartu su 
grupių auklėtojais vykdoma įvairi prevenci-
nė veikla: nusikalstamumo, rūkymo, narkoti-
kų, alkoholio vartojimo, prekybos žmonė-
mis, smurto, patyčių ir t.t. Stengiamasi užtik-
rinti, kad ta svarbi informacija, kurią privalo-
me perteikti, būtų aktuali, priimtina, reikalin-
ga, skleidžiama mokiniams suprantama kal-

ba.   Tuo tikslu kartu su mokiniais dalyvauja-
me įvairiuose prevenciniuose projektuose, 
akcijose, organizuojame edukacines išvykas, 
konkursus. Tradiciniais mokykloje tapo to-
kie prevenciniai renginiai: protmūšis „AIDS 
– geriau žinoti“, Tolerancijos dienos minėji-
mas, Nerūkymo dienos minėjimas, 
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, „Gegužė 
– mėnuo be smurto“. Aktyviai dalyvaujame 
mūsų mieste organizuojamuose prevenci-
niuose renginiuose. 

Tokiose veiklose stiprėja draugystė ne tik 
tarp mokinių, bet ir tarp mokinių ir mokyto-

jų. Nuoširdus bendravimas ir mokyklos ben-
druomenės pagarba vieni kitiems yra raktas į 

veiksmingą pagalbą mokiniui. 
 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė  
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