ŽVILGSNIS
Mažeikių

po litechni kos

Būna lygiai ir gera, ir liūdna –
Vien d÷l to, kad buvai ir grįžai,
Kad kažkur ant gyvenimo dugno
Lieka vaikiški mūs parašai...
(A. Maldonis)

Mokyklos jubiliejaus proga sveikinu visą
mokyklos
bendruomenę.
Tikiu,
kad
trisdešimtmetis nepristabdys Jūsų kasdienos
veiklos, prasmingų darbų tempo. Linkiu daug
laim÷s, sveikatos, ištverm÷s ir neišsenkančio
optimizmo.
Mokyklos direktorius S. Girdvainis

Jau 30...
Laikas b÷ga taip greitai, jog mes kartais nesp÷jame
sustoti ir pasakyti vienas kitam gero žodžio,
nesp÷jame pajusti vienas kito širdies ir rankų šilumos.
Tokia jau mūsų kasdiena, su nemaž÷jančiais
rūpesčiais ir darbais, bet ir į ją at÷jo švent÷ – mūsų
mokyklai 30 metų!
Šiai šventei visi ruošiam÷s ir nekantriai jos
laukiam. Vieni mokytojai gamina „knygą“, kurioje
visas mūsų mokyklos gyvenimas per 30 metų, kiti kuria scenarijų švent÷s iškilmingam min÷jimui, treti puošia mokyklą (norime patys pasidžiaugti ir
pradžiuginti svečius), šok÷jos „glaisto“ aktų sal÷je
judesius. O kur dar pamokos, popamokin÷ veikla,
įvairūs renginiai, konkursai, seminarai, vidaus audito
komandos tiriamieji darbai, strateginio plano darbo
grup÷s pasitarimai ir dar daug svarbių darbų darbelių,
kuriuos tenka atlikti mokytojui.
Norisi visiems mokytojams mokyklos 30 metų
jubiliejaus proga palink÷ti išsaugoti savąjį gerumą,
kantrumą, švelnumą, supratingumą bei kilnumą, toliau
dalintis šiuo nepaprastu turtu su savo mokiniais bei
kolegomis.
V. Lumpickien÷,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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JAU GREIT DVEJI METUKAI!!!
Mokykla švenčia solidų trisdešimtmetį, o mokyklos
laikraščiui gruodžio m÷nesį sukaks dar tik dveji metukai.
Pirmąjį mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ numerį išleido
Jaunųjų verslininkų būrelis 2004 m. gruodžio m÷nesį,
vadovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vidos
Lumpickien÷s. Ji – laikraščio iniciator÷. Laikraštį maketuoja
nuotolinio mokymo klas÷s metodininkas Dangiras
Gurauskas.
Iš pradžių laikraštis buvo leidžiamas kokiomis nors
progomis. Jaunieji verslininkai baig÷ mokyklą, liko tik
redaktor÷ ir maketuotojas, kuriam patik÷tos dar ir fotografo
pareigos. Reik÷jo burti naują laikraščio leid÷jų komandą.
Regis, laikraštukas ne toks jau storas, bet norint jį įdomiai
paruošti, reikia noro, iniciatyvos, darbo. Pernai švent÷me ne
tik pirmąjį gimtadienį, bet sveikinome ir naujus redakcin÷s
komandos narius: vyr. profesijos mokytoją B. Butnoriutę,
lietuvių
kalbos
mokytoją
metodininkę
Marijoną
Timinskienę. Pavasarį į redakciją pakviet÷me ir socialinę
pedagogę I. Grinkevičienę. Iki šiol išleista 12 numerių.
Skaito jį visi: ir mokiniai, ir mokytojai.
Pati svarbiausia mūsų laikraščio ypatyb÷ – apžvelgti
pra÷jusio m÷nesio mokyklinio gyvenimo įvykius, pateikti
informaciją, krislelį jumoro. Smagu jausti, jog suteikiam
kitiems šiokį tokį malonumą. Su kiekvienu numeriu
paliekame dalelę savęs. Mūsų komanda tikrai žino, kiek
daug į laikraštį įd÷ta pastangų, meil÷s, šilumos. Leisdami
mokyklos laikraštį, jaučiam÷s atlieką svarbų darbą, taip pat
paįvairiname mokyklinę kasdienybę, kuri be „Žvilgsnio“
būtų tikrai pilkesn÷.
Bendradarbiaujame su rajono spauda, informacija apie
mokyklos veiklą spausdinama laikraščiuose „Santarv÷“ bei
„Būdas žemaičių“.
Kviečiame visus norinčius prisijungti prie laikraščio
leid÷jų. Straipsnius, pasiūlymus galite siųsti ir elektroniniu
paštu zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt
„Žvilgsnio“ redakcija

Šis numeris skirtas mokyklos 30 metų jubiliejui
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1976 metų spalio 2-ą dieną įvyksta mokyklos
atidarymas. Oficialus pirmasis mokyklos pavadinimas –
Mažeikių 50-oji vidurin÷ miesto profesin÷ technikos
mokykla. Naujos mokyklos užsakovas – besikurianti
Mažeikių Naftos perdirbimo gamykla, kuriai bus
reikalingi kvalifikuoti specialistai ir dalį jų paruoš naujoji
mokykla. Daugiausia rūpesčių tenka pirmajam mokyklos
direktoriui Petrui Vasiliauskiui
ir direktoriaus
pavaduotojui mokymo gamybos reikalams Vytui
Bernotavičiui.
Pirmaisiais mokslo metais buvo priimta 240
mokinių. Pagrindin÷s specialyb÷s – technologinių
kompresorių mašinistai, operatoriai ir statybininkai.

1976 m. Mokyklos atidarymas

Naujoje mokykloje užvir÷ gyvenimas. Suburtas
jungtinis moksleivių ir darbuotojų dūdų orkestras,
Donato Grušo pastangomis įrengta uždara šaudykla,
aukšto įvertinimo susilauk÷ mokyklos agitbrigada,
užmegzti ryšiai su Novopolocko, Baltarusijos Grodno
127-ąja bei Šiaulių miesto profesin÷mis technikos
mokyklomis.
1980 metai labai reikšmingi – prad÷jo dirbti Naftos
perdirbimo gamykla.
1983 metais mokyklą paliko pirmasis direktorius
Petras Vasiliauskis, nauja vadove tapo Laima
Čejauskien÷, kuri mokyklai vadovavo dvejus metus.
Nuo 1985 metų spalio 1 dienos prie mokyklos vairo
stojo naujas vadovas – Stasys Šiurkus, kuris vadovavo
mokyklai penkerius metus.
1989 metais mokykloje pradeda dirbti reorganizuotas
Mažeikių vakarinis politechnikumas. Tais pačiais metais
pradedamos vykdyti dieninio skyriaus politechnikumo
studijos.
1990 metais mokyklai prad÷jo vadovauti Alfredas
Tamulaitis, o nuo 1995 metų spalio 16 dienos šios
pareigos patik÷tos Stasiui Girdvainiui, kuris vadovauja
mokyklai ir šiandien.

2006 m. lapkričio 24 d., Nr. 13

Nuo 2000 m. liepos 1 d. prie mūsų mokyklos buvo
prijungta Viekšnių žem÷s ūkio mokykla, kuri tapo mūsų
mokyklos skyriumi.
2001 metais politechnikos mokykloje prad÷tos
vykdyti aukštesniosios studijos – verslo vadybos ir
įstaigų administravimo, kurioms vadovavo Marija
Labžentien÷.

Šiuo metu mokykloje mokosi
856 mokiniai.
Ruošiame specialistus pagal šias mokymo programas:
siuv÷jas, stalius, suvirintojus, elektrikus, prekių
operatorius.
Organizuojame
stalių,
siuv÷jų
perkvalifikavimo kursus pagal darbo rinkos mokymo
programas. Mokykloje dirba 91 pedagogas, daugelis turi
vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, trys
metodininkai, 16 magistrų.
Vien pra÷jusiais mokslo metais, 30-ajai jubiliejinei
laidai, diplomai buvo įteikti 95 absolventams
Mažeikiuose ir 57 Viekšnių skyriuje.
Mokiniai ne vien tik mokosi, organizuojama įvairi
popamokin÷ veikla.
Aktyviai bendradarbiaujame su užsienio partneriais:
Danijos LOLLAND mokykla, Vokietijos Deunos miesto
profesinio rengimo centru.
Bendradarbiaujame su Telšių apskrities profesin÷mis
mokyklomis, Skuodo kaimo verslo ir amatų mokykla,
Šiaulių profesinio rengimo centru.
Mokykla aktyviai dalyvauja projektin÷je veikloje.
Ruošiame bendrus projektus su Vilniaus siuv÷jų ir
automechanikų mokykla, Šilut÷s turizmo mokykla,
Raseinių politechnikos mokykla, Klaip÷dos socialinių
mokslų kolegija.

2006 m. paskutinio skambučio švent÷s akimirka
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Nuo jubiliejaus iki jubiliejaus
Per dešimtmetį siūlomų profesijų skaičius mūsų mokykloje nedaug tepasikeit÷. Jeigu 1996 metais mokykloje
buvo septynios mokymo programos, tai 2006 metais - aštuonios.
Pasikeit÷ programų turinys. Apie 2000 metus naftos perdirbimo gamykla nebegal÷jo priimti ir įdarbinti mūsų
ruošiamų specialistų, teko kurti naujas programas, ruošti darbininkus kitoms ūkio šakoms, žinoma, pasinaudojant
turima materialine baze ir intelektualiniu potencialu. Tuo metu statybos verslas jaut÷ plataus profilio darbininkų
trūkumą.Taip gim÷ naftos produktų operatoriaus ir statybininko mokymo programos.
Profesijos mokytojų skaičius keit÷si irgi nežymiai. Branduolys išliko beveik toks pat kaip ir prieš 10 metų. Nors
ir labai gaila, bet nepaklausi tapo siuv÷jų specialyb÷. Sumaž÷jo ir šios mokymo programos profesijos mokytojų.
Ger÷jant šalies ekonomikai, jaučiamas darbininkų trūkumas. Jeigu prieš 3-4 metus buvo teigiama, kad mūsų
mokykla ruošia potencialius bedarbius, tai dabar vis daugiau darbdavių prašo pasiūlyti absolventams jų įmones.
Buvo net pasiūlymų mok÷ti baigiamųjų kursų mokiniams įmonių stipendijas, kad tik jie, baigę mokyklą, liktų tose
įmon÷se dirbti, deja, kol kas dar tokiu pasiūlymu nesusidom÷ta.
Gaila, kad jauni žmon÷s šiek tiek pervertina savo geb÷jimus: iškart nori gauti didelį atlyginimą, o pakankamos
darbo patirties trūksta, tod÷l vis dažniau laim÷s ieškoti vyksta į kitas šalis.
R. Pocevičius,
direktoriaus pavaduotojas specialistų rengimui ir praktikai

EKSKURSIJA Į KARINĮ JŪRŲ LAIVYNĄ
Laim÷to „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo
prevencijos programos“ projekto renginiai tęsiasi. Šį
kartą vykome į Klaip÷dą susipažinti su Lietuvos
kariniu laivynu.
Mokiniai, sužinoję, kad organizuojama tokia
ekskursija, tik ir klausin÷jo, kas gal÷s važiuoti. Teko
nuvilti antrakursius, nes pagal projektą ekskursija
buvo skirta tik pirmakursiams. Prevencin÷s darbo
grup÷s pos÷dyje nutarta, kad reikia paskatinti tuos
mokinius, kurie gerai lanko mokyklą, yra aktyvūs,
drausmingi. Daugiau vietų skirta ypač aktyviems
PO-60 grup÷s mokiniams. Neliko pamiršti ir
Viekšnių skyriaus mokiniai.
Lapkričio 8-os rytą
pilnut÷lis autobusas
pajud÷jo link Klaip÷dos. Pakeliui nuspręsta
aplankyti rašytojo, šviet÷jo, vyskupo Motiejaus
Valančiaus
gimtinę
Nasr÷nuose.
Muziejaus
darbuotojas A. Č÷sna supažindino su ekspozicija,
pasiklaus÷me M. Kudarauskait÷s garso įrašo –
eil÷raščio „Dvasios didvyrio ženklas“.
A. Č÷sna sak÷, kad apie vyskupą gal÷tų kalb÷ti visą dieną ir labai apgailestavo, kad turime nedaug laiko.
Atsisveikino palink÷jimu: „Aš nenoriu eiti pirmas, nes nenoriu tau vadovauti, aš nenoriu eiti tau iš paskos, kad tu
nevadovautum man, aš noriu, kad mes eitum÷m šalia vienas kito, nes noriu tur÷ti draugą“.
Pamaloninti tokių palink÷jimų skub÷jome link Klaip÷dos. Prisipažinsiu, šiek tiek jaudinom÷s, ar kariškiai
nepamiršo, kad turime atvykti, ar viskas vyks sklandžiai, juk vykstame į karinį dalinį. Tačiau kariškiai tik įrod÷, kas
yra tvarka ir drausm÷. Ekskursijos po laivus vyko grupel÷mis, išsamiai papasakota apie karinį laivyną, atsakyta į
mūsų klausimus, pabendrauta. Akivaizdžiai pamat÷me, kas laukia tų jūreivių, kurie pažeidžia drausmę...bausm÷s
sulaukia ne tik jis, bet ir kiti. Nustebome tarp jūreivių pamatę ir mūsų mokyklos mokinius Robertą Vasiliauską, kuris
mokyklą baigti sugrįš tik atlikęs karinę prievolę, bei .... Baranauską, kuris, švelniai pasakius, nelabai nor÷jo mokytis
mūsų mokykloje.
O paskutinis objektas, kurį šiek tiek praalkę skub÷jome aplankyti, buvo (atsp÷jote?) Akropolis. Jau buvo visiškai
nebesvarbu, kad lietus prad÷jo pilti kaip iš kibiro. Džiaug÷m÷s, kad jis mums nesugadino ekskursijos po laivus.
D÷kojame labai šauniam ir maloniam vairuotojui, mokinius lyd÷jusioms mokytojoms I. Kesminienei, M.
Timinskienei, G. Pavlovienei, vykusiai kartu su savo aukl÷tiniais, visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistei R.
Žukauskienei.
Ineta Grinkevičien÷,
socialin÷ pedagog÷
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Šita mokykla daug kuo skiriasi
nuo vidurinių mokyklų. Čia daug
gerų, nuoširdžių mokytojų, kurie
stengiasi pad÷ti. Tai skatina norą
mokytis, lankyti mokyklą.
Jelena K.
Noriu palink÷ti, kad šita
mokykla ir toliau būtų
pati geriausia. Vertinu
nuoširdžias mokytojų
pastangas.
Živil÷ L.
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Į šią mokyklą per÷jau, nes manau,
kad čia bus lengviau mokytis.
Baigsiu vidurinę ir įsigysiu
specialybę. Man labai pasisek÷,
kad patekau į tokią šaunią grupę.
Andrius Š.
Ši mokykla yra geresn÷ negu
buvusi mano mokykla. Pasikeit÷
mano požiūris į mokymąsi.
Kitokia atmosfera. Draugiškesni
santykiai.
Erika J.
At÷jusi į šią mokyklą sutikau
rūpestingus, gerus, griežtus,
bet teisingus mokytojus. Čia
vertinamas mokinys ir jo
pastangos. Ačiū Mokytojams!
Gaila, kad čia mokysiuos tik
trejus metus...
Jūrat÷ M.

Būtų malonu, jei ši
mokykla ilgai ilgai
gyvuotų, aišku, to ir
tikiuosi. O mokinių
tikrai nepritrūks.
Zigmantas T.

Vasarą su šeima atvykau
gyventi į Mažeikius. Buvau
baigęs pagrindinę mokyklą ir
nor÷jau įsigyti specialybę,
tod÷l nedvejodamas pasirinkau
šią mokyklą. Mūsų grup÷ labai
šauni ir man čia patinka.
Mindaugas P.
.

Ši mokykla suteikia man
naujų galimybių siekimą
tolesniame gyvenime.
Mantas D.
.
Ši mokykla man labiau
patinka negu ta, iš kurios
at÷jau. Čia mokytojai
geriau paaiškina ir užduoda
mažiau namų darbų.
Justinas S.
.

.

Linkiu, kad mokykla
gyvuotų dar daug
metų, o mokytojams
linkiu s÷km÷s ir
laim÷s.
Sandra J.

Šią mokyklą paskatino rinktis
t÷vai. Ypatingai didelį įspūdį
padar÷ mokytojai. Daugelis jų
Bandau kalb÷damas apie
labai geri, moka išaiškinti, suprasti.
mokyklą d÷lioti pliusus ir
Nor÷čiau palink÷ti, kad mokykla
minusus: pliusai – geri
dar daug metų didžiuotųsi tokiais
mokytojai, stipendijos;
nuostabiais mokytojais.
minusų kol kas nerandu.
Vitalija G.
Mindaugas G.
.
Iš aplinkinių gird÷jau, kad tai „atsilik÷lių“ mokykla, bet, pasimokęs kelis m÷nesius,
supratau, kad tai netiesa. Mokosi čia normalūs mokiniai, gal jų žinios kiek ir silpnesn÷s
palyginti su vidurinių mokyklų mokiniais. Svarbiausia, kad aš pasiekčiau savo tikslą –
s÷kmingai pabaigčiau mokyklą ir įsidarbinčiau Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje.
Edgaras K.
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