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Atskubėjęs rugsėjis vėl sukvietė visus į mokyklą. Rytas išaušo
puikus. Naujų mokslo metų atidarymo šventė tradiciškai vyko mokyklos kiemelyje. Šventiškai nusiteikę rinkosi mokiniai, tėveliai,
svečiai.
Kaip visada šventė prasidėjo staigmenomis. Mokytojai į šventę
atvyko autobusu, juos pasitiko ir pristatė popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis. Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė atvyko motociklu, o pirmakursių auklėtojai šiemet buvo atvežti vairavimo mokyklos „Mokymo žiedas“ mokomaisiais automobiliais.
Direktorė uždegė mokslo ir pažinimo aukurą ir paskelbė naujų
mokslo metų pradžią.
„Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Žengdamas naują
žingsnį dovanoja gražią ir prasmingą naujų mokslo metų pradžią.

Metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis
kitokią“, - kalbėjo direktorė.
Buvo iškeltos Lietuvos ir mokyklos vėliavos.
Šventėje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas
Tenys ir mero patarėjas Giedrius Petrulevičius. Meras pasveikino
visus su naujais mokslo metais, pasidžiaugė mokyklos pasiekimais,
padėkojo už dalyvavimą miesto renginiuose.
Kalbėjo mokinių tarybos narys Deivydas Gandzelis, mokytojų
pirminės profesinės sąjungos pirmininkė Silva Bulauskienė. Šventiškai skambėjo apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės merginų dueto „Dvi Karolinos“ atliekamos dainos. Grupių seniūnai į
dangų paleido balionus, simbolizuojančius svajonių išsipildymą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė supažindino pirmakursius su grupių auklėtojais, pažymėjo, kad šiemet pirmą
kartą mokykloje mokysis pirmos gimnazijos klasės mokiniai ir
pakvietė visus į klases. Mokslo metai prasidėjo. Sėkmės visiems ir
ištvermės.
„Žvilgsnio” informacija

Liepos mėnesį Vilniuje, Valdovų rūmuose pagerbti šalies
abiturientai ir profesinių įstaigų absolventai, sėkmingiausiai
išlaikę brandos, profesinio mokymo kvalifikacijos ir tarptautinio bakalaureato programos egzaminus.
Jaunuolius pasveikino premjeras S. Skvernelis, Švietimo
ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.
Surengtoje šventėje dalyvavo ir padėką atsiėmė Politechnikos mokyklos AP-57 grupės mokinys Šarūnas Kižys, gavęs
šimto balų įvertinimą iš valstybinio anglų kalbos egzamino
(mokytoja I. Kruopienė).
„Žvilgsnio“ informacija

2018 m. rugsėjo 26 d., Nr. 7 (119)

Rugsėjo 21-oji nuo
seno Lietuvoje laikyta
Bobų vasaros pradžia.
Kasmet mieste rugsėjo
pabaigoje organizuojama
šventė „Bobų vasara“,
visada joje dalyvauja ir
mūsų mokykla.
Šventės metu mūsų
mokyklai skirtame kiemelyje puikavosi „Rudens
sostas“ ir kvietė dalyvius
nusifotografuoti. Taip pat
daugelį sudomino tūrinių
raidžių pjaustymo iš

putplasčio technika, dalyviai patys
galėjo išsipjaustyti savo vardą. Galima buvo pasimokyti suklijuoti mozaiką iš skaldytų plytelių ir sukurti
paveikslą. Sukę laimės ratą ir atsakę
į klausimus galėjo laimėti prizą, taip
pat buvo apdovanoti tie, kurie greičiausiai iš kaladėlių sudėjo mokyklos herbą.
Mokyklos Viekšnių skyrius visus
vaišino savo keptais rudeniniais skanėstais, stebino pačių išaugintomis
įspūdingo dydžio ir formų daržovėmis.
Džiugu, kad mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai nepritrūksta kūrybinių idėjų, išmonės ir entuziazmo
dalyvaujant ir pristatant mokyklą
miesto renginiuose.
„Žvilgsnio“ informacija

Prabėgo vasara. Gamta jau ruošiasi rudeniui, medžių lapai keičia
spalvą... Su rudens pradžia ir mes, Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai, sugrįžome į savo bendrabutį. Norime, kad vasara
dar nesibaigtų, būtų gražu ir šilta. Taigi, belaukdami „bobų“ vasaros, sugalvojome pasipuošti savo antruosius namus – mokyklos
bendrabutį. Šios įstaigos administratorė su bendrabučio taryba pradėjo šią iniciatyvą. Jai pritarė ir visi gyventojai.
Pirmieji visą savo aukštą, net palanges, rudenėjančios gamtos
akcentais papuošė pirmo kurso SED-77 grupės mokiniai Laurynas
Vitkus ir Julius Noreika. Žinome, kad geras pavyzdys užkrečia... Po
kelių dienų trečio aukšto gyventojai irgi sukruto. Už šio aukšto pa-

puošimą esame dėkingi VR-78 grupės mokinei Julijai Poškutei bei
AS-67 grupės mokiniams Nerijui Daubariui ir Tadui Galdikui. Vis
dėlto negalėjo atsilikti ir ketvirtas aukštas, kuriame gyvena vien
vaikinai. Jiems į pagalbą atskubėjo Evika Švažaitė iš VR-78 grupės.
Tada sujudo ir kiti. Tai Aurimas Noreikis, Ligitas Skabeikis iš SED55 grupės bei Vilius Jablonskas iš AS-74 grupės.
Rugsėjo 20 dieną įvyko konkurso „Bobų vasaros belaukiant“
aptarimas. Auklėtoja kartu su bendrabučio mokinių taryba apdovanojo visus, prisidėjusius prie šios akcijos.
Džiaugiamės pagražėjusiu bendrabučiu ir laukiame kitų iššūkių.
Ineta Ulčickaitė, bendrabučio mokinių tarybos pirmininkė
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Rugsėjo 6 d. Turgaus aikštėje (Telšiai)
vyko profesiniam mokymui populiarinti
skirtas vienas iš 10-ties informacinių pramoginių renginių ciklo projekto ,,Profesinis
mokymas – tavo ateities karjera! Išgirsk.
Išbandyk. Pasirink.” renginys.
Jame kartu su kitais Telšių apskrities
profesinių mokyklų mokytojais ir mokiniais
dalyvavo ir mūsų mokyklos atstovai. Renginio dalyviai linksmai varžėsi atlikdami profesinį mokymą atspindinčias rungtis. Mūsų
mokyklos komandą sudarė apdailininko
(statybininko), apeigų ir švenčių organizatoriaus, virėjo bei vizualinės reklamos gamintojo specialybių mokiniai ir profesijos mokytojai: V. Andrijaitis, G. Čiužienė, G. Gelvenauskienė, M. Jonauskis, T. Kinčinienė,
E. Pusvaškė, V. Ramanauskienė ir A. Rimkienė.
Renginiu simboliškai pradėti naujieji
mokslo metai.
Erika Pusvaškė, statybos profesinio
mokymo skyriaus vedėja

Statybininkų diena minima antrąjį rugsėjo šeštadienį.
Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai šią šventę šventė jau
devintą kartą.
Šventė prasidėjo mokyklos kiemelyje. Ją vedė apeigų ir švenčių
organizatoriaus specialybės profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis.
Į šventiškai nusiteikusius dalyvius kreipėsi mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė. „Statybininkų dienos šventė - vienas didžiausių
metų renginių mokyklos bendruomenėje. Statybos sektorius yra
svarbiausias
sektorius Lietuvoje. Į šią
specialybę
stoja daugiausiai mokinių,“kalbėjo direktorė.
Tradiciškai
prisistatė pirmo kurso mokiniai.
Visų specialybių profesijos mokytojai su mokiniais šventei
pagamino didžiulius įrankius,
kurie
tarsi yra mokykloje įgyjamų specialybių
simboliai
–
plaktukas,
gitara, suvirinimo aparatas,
elektrinė girlianda, pieštukas, molekulė.
Pagrindinis šventės akcentas - šventės dalyvių eisena Mažeikių
miesto gatvėmis. Šiemet eisenos priekyje žygiavo Mažeikių Vytauto
Klovos muzikos mokyklos Sedos filialo pučiamųjų instrumentų
orkestras, vadovaujamas Kęstučio Dvaržeckio. Eisenos metu visi
mažeikiškiai buvo sveikinami su tarptautine Statybininkų diena ir
kviečiami į koncertą mokyklos kiemelyje. Pakili nuotaika, skam-

bantys orkestro maršai, geras oras džiugiai nuteikė ne tik eisenos
dalyvius, bet ir miesto gyventojus, kurie stebėjo eiseną, mojavo,
filmavo...
Pakeliui sustota pasisveikinti su artimiausiais kaimynais – Ventos progimnazija ir Kalnėnų pagrindine mokykla.
Grįžę į mokyklą visi vaišinosi statybininkų koše ir arbata.
Vėliau laukė pirmakursių krikštynos. Įdomias užduotis pirmakursiams buvo parengę apeigų ir švenčių organizatoriaus specialy-

bės antro kurso mokiniai. Visos užduotys buvo susijusios su mokykloje ruošiamomis specialybėmis. Pirmakursiai buvo apdovanoti
„fuksų“ medaliais.
Šių metų Statybininkų dienos renginį apvainikavo grupė
„Žemaitukai“, kurios nariai – Ovidijus ir Linas – visus išjudino savo
linksmomis dainomis.
„Žvilgsnio“ informacija
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ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS, INŽINERIJOS IR PASLAUGŲ ASMENIMS MOKYMO SRIČIŲ
PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ/DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!!!
SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI ERASMUS+: LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMO PROJEKTE
„Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“
Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777
PLANUOJAMI PERSONALO PRAKTIKOS/DARBO STEBĖJIMO VIZITAI UŽSIENYJE:

2018 m. gruodžio 2-8 d. Hamburgas, Vokietija.

Dalyvauja 2 profesijos mokytojai iš architektūros ir statybos mokymo srities ir 1 administracijos vadovas/darbuotojas.

2019 m. kovo 17-24 d. Paryžius, Prancūzija.
Dalyvauja 2 profesijos mokytojai iš inžinerinės mokymo srities ir 1 administracijos vadovas/darbuotojas.

2019 m. kovo 31 – balandžio 6 d. Montijo, Portugalija.
Dalyvauja 2 profesijos mokytojai iš paslaugų asmenims mokymo srities ir 1 administracijos vadovas/darbuotojas.
Atranką vykdys atrankos komisija.
Atrankos kriterijai:
motyvacija dalyvauti projekte;
užsienio kalbos žinios;
komunikabilumas;
iniciatyvumas;
noras tobulėti;
atsakingumas;
gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.

Mobilumo lėšos (kelionės, pragyvenimas) 100% finansuojamos iš ES lėšų.

Užpildytus prašymus ir anketas prašome pateikti statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjai, projektų koordinatorei
Erikai Pusvaškei į T-103 kab. iki 09.17 d.
ATRANKA VYKS RUGSĖJO 20 d.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

Mokyklos komanda „Gamtos patruliai“ kovėsi dėl finalo
Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ organizatoriai pakvietė mūsų mokyklos komandą kartu su kitomis pusfinalyje dalyvavusiomis, bet
nelaimėjusiomis komandomis pasinaudoti galimybe patekti į finalą. Tam reikėjo atlikti vasaros darbus. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos
komanda „Gamtos patruliai“, paraginta aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės profesijos mokytojų, neatsisakė dar kartą sudalyvauti.
Komandai reikėjo sukurti 6 nuotraukų koliažą, kuriame aiškiai matytųsi, kaip kiekvienas komandos narys su savo šeimos nariais prisidėjo
prie aplinkos tausojimo vasaros
atostogų metu.
Dėkojame mūsų komandos nariams, kūrybingai atlikusiems šią
užduotį – Valentui Liekiui,
Aurimui Kristučiui bei Inetai
Ulčickaitei (AS-67 gr.), Ingai
Končiūtei, komandos kapitonei
Gintarei Tenytei (AAD-65 gr.) ir
Valentinui Borusui (AO-66 gr.),
kuris sukūrė koliažą iš komandos
narių pateiktų nuotraukų.
Į finalą papildomai buvo atrinktos
tik trys komandos. Į jį nepatekome, tačiau džiaugiamės, kad mūsų
komanda susitelkė ir šauniai padirbėjo. „Žaliosios olimpiados“
organizatoriai visus pasveikino ir
padėkojo už pastangas ir įdėtą
darbą atliekant vasaros užduotį,
sukurtus puikius darbus.
B. Butnoriutė,
profesijos mokytoja
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