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Sveikinimai, informacija mokiniams, anekdotai.

Rugsėjo 1-osios proga linkiu visiems patirti pažinimo džiaugsmą ir įgytas žinias panaudoti geriems darbams.
Prezidentė
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Mokslo metų pradžios šventė - prasminga įžanga į mokytojų, mokinių, tėvų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų pastangų ir
sutarimo.
Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, džiugesio ir naujų vilčių. Metai iš metų mokykla brandina amžinas vertybes - dorą, pilietiškumą, meilę savo kraštui.
Tegu šių naujųjų mokslo metų siekis bus kiekvieno mokinio sėkmė.
Matydami, kokie mūsų vaikai skirtingi ir unikalūs, įvertinkime jų kad
ir nedidelius pasiekimus ar pasikeitimus. Vienam tai - gauti geresnį
pažymį, kitam išmokti sunkią pamoką, o kai kam gal - pradėti gražiau
elgtis, pripažinti mokytojo autoritetą ar tiesiog atsitiesti po nesėkmės.
Tegu mažos kiekvieno sėkmės tampa atspirties tašku į didesnes pergales.
Linkiu, kad Jūsų darbus skatintų naujos idėjos ir kūrybiškumas, kurie padeda įveikti iššūkius.
Sėkmės visiems.
Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras STEPONAVIČIUS

Ant rudenėjančio dangaus
Pripieškim saulės spindulių,
Kad nebeliūdintų žmogaus
Rugsėjo žingsniai ir tikėkim,
Dienų spalvotame fone
Bus gera plaukt rudens upe.
Su rugsėjo1-ąja!
L. e. direktoriaus pareigas
Tatjana KINČINIENĖ

Pasitinkame naują Rugsėjį.
Kaip dar vieną pradžią.
Kaip dar vieną galimybę - jei norime - keistis.
Kaip dar vieną progą savęs paklausti:
Kaip naudosimės savo talentais? Ką
rinksimės?
Ar mūsų vedlys bus inercija, ar seksime
savo aistra?
Suglebsime nuo kritikos ar seksime savo
įsitikinimais?
Būdami neteisūs - išsisukinėsime ar atsiprašysime?
Lošime saugiai ar būsime šiek tiek nutrūktgalviški?
Kai bus sunku - pasiduosime ar būsime
nepalaužiami?

AS-95 gr. – auklėtoja Irena Kesminienė
EM-96 gr. – auklėtoja Diana Rusienė
SED-97 gr. – auklėtoja Lidija Pocevičienė
SED-98 gr. – auklėtoja Virginija Vaitkevičienė
ST-99 gr. – auklėtoja Juzefa Čapienė
PO-100 gr. – auklėtoja Juzefa Čapienė
AP-1 gr. – auklėtoja Vilma Šiaulienė
A-2 gr. – auklėtoja Silva Bulauskienė
ER-3 gr. – auklėtoja Daina Žukauskienė
PO-4 gr. – auklėtoja Birutė Šeštakauskienė

kab. D-209
kab. T-101
kab. T-201
kab. T-301
kab. D-201
kab. D-201
kab. T-107
kab. T-306
kab. D-307
kab. D-303
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STIPENDIJŲ IR
MATERIALINĖS
PARAMOS SKYRIMAS
1. Nustatomi tokie fiksuoti
stipendijų dydžiai 35,0 Lt; 45,0
Lt; 55,0 Lt; 65,0 Lt; 85,0 Lt ir
99,0 Lt.
2. Konkretus stipendijų dydis
priklauso nuo mokymosi rezultatų (pagal pusmečio pažymių
vidurkius):
iki 6.0
- 35,0 Lt.
6.1 – 6.9
- 45,0 Lt.
7.0 – 7.4
- 55,0 Lt.
7.5 – 7.9
- 65,0 Lt.
8.0 – 8.4
- 85,0 Lt.
8.5 ir daugiau- 99,0 Lt.
3. Už vasaros laikotarpį mokama pagal mokymosi rezultatus.
4. I pusmetį naujai į mokyklą
priimtiems mokiniams mokama
minimali 35,0 Lt. stipendija.
5. Stipendija nemokama:
5.1. Antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio
mokymo programas, nepriklausomai nuo jų lygio.
5.2. Nepažangiems mokiniams
(ir už vasaros atostogų laikotarpį).
6. Stipendija pradedama mokėti, jei mokinys išsilaikė įsiskolinimus, nuo kito mėnesio.
7. Stipendijos mokėjimas
nutraukiamas:
7.1. Pašalinus mokinį iš mokyklos.
7.2. Suteikus akademines
atostogas.
7.3. Mokiniams gavus nuobaudų.

7.4. Praleidus 1 ar daugiau
pamokų be pateisinamos priežasties.
PASTABA. Mokiniui per mėnesį suteikiama galimybė pateisinti 2 dienas: vieną dieną gali
pateisinti grupės auklėtojas,
antrą – tėvai.
8. Materialinė parama gali
būti skiriama:
8.1. Mokiniams iš šeimų,
gaunančių socialinę paramą.
8.2. Mokiniams, netekusiems
vieno iš tėvų ir esantiems iš
šeimų, auginančių 3 ir daugiau
vaikų iki 18 metų ir vyresnius,
kurie mokosi bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.
8.3. Mokiniams, turintiems
vaikų.
8.4. Tėvų mirties atveju.
8.5. Esant ypač skurdžiai situacijai šeimoje, atskiru grupės
auklėtojos teikimu.
8.6. Mokiniams, atstovaujantiems mokyklą įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų.
8.7. Mokiniams, kurie mokosi
tik labai gerai, įvertinimas tik
10.
9. Materialinė parama skiriama kalendorinių metų pabaigoje
iš sutaupytų stipendijų fondo
lėšų (išskyrus 8.4, 8.5 ir 8.6
punktus).
10. Materialinės paramos
dydis negali būti didesnis negu
190,0 Lt.

-Alio, čia 5B auklėtoja? Mano sūnus negalės šiandien ateiti į
mokyklą.
-Taip. O kas čia kalba?
-Mano tėtis,-atsako Petriukas...
***
Mokytoja klausia:
-Petriuk, kaip manai kur yra Dievas?
-Tikriausiai dar vis mūsų vonioje.
-Kodėl taip manai? - apstulbo mokytoja.
-Rytą, kai prausiausi, girdėjau kaip mama klausė: Viešpatie,
kiek tu ten sėdėsi?

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė knygas išduoda kasdien nuo 8-17 val.
Pietų pertrauka 12-13 val.
Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu.
---------------------------------------------------------------------Visi mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo turėti banko mokėjimo korteles.
Stipendijos bus pervedamos tik į korteles.
--------------------------------------------------------------------Socialinės pedagogės kabinetas T-305 (teorinis korpusas, trečias aukštas). Kviečiame kreiptis visais su mokinio gerove susijusiais klausimais.
--------------------------------------------------------------------Visi II ir III kursų mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo
pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1a) iš savo
šeimos gydytojo.
--------------------------------------------------------------------Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, prašome kiekvieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus (skelbimų
lentoje).
Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 kabinetas).
***
Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
-Kas viską mato ir girdi?
-Mūsų kaimynė.
***
Mokytojas - tėvams:
-Žinote, jūsų sūnus ne itin moka geografiją...
-Nieko, su mūsų pajamomis toli nepavažinėsi.
***
Mokytoja nupiešia ant lentos obuolį ir klausia mokinių:
-Kas tai?
-Užpakalis,-choru atsako vaikai.
Supykusi mokytoja apsiverkia ir nueina pasiskųsti direktoriui.
Šis ateina į klasę ir sako:
- Kodėl, vaikai, mokytoją pravirkdėte ir kas čia per užpakalis
ant lentos nupieštas?
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Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

