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Gyvendami tarp daugybės pareigų, turėkim ir tokią
pareigą - gyventi.
J. Mačiukevičius
Nuoširdžiai sveikinu Jus, - ištikimus Mokytojo profesijai. Linkiu šiais mokslo metais dvasinės stiprybės ir
profesinės sėkmės. Būkite vieningi ir aktyvūs, laimingi
kiekvienos dienos kasdienybėje...
Su Tarptautine Mokytojų diena!

Mokyklos administracija

2011 m. spalio 5 d., Nr. 8 (55)

1976 metų spalio 2-ą dieną įvyksta mokyklos atidarymas.
Oficialus pirmasis mokyklos pavadinimas – Maţeikių 50-oji
vidurinė miesto profesinė technikos mokykla.
Pirmaisiais mokslo metais buvo priimta 240 mokinių. Pagrindinės specialybės – technologinių kompresorių mašinistai,
operatoriai ir statybininkai.
1980 metai labai reikšmingi – pradėjo dirbti Naftos perdirbimo gamykla.
1983 metais mokyklą paliko pirmasis direktorius Petras
Vasiliauskis, nauja vadove tapo Laima Čejauskienė, 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 liepos 1 d. mokykloje pradeda dirbti reorganizuotas Maţeikių vakarinis politechnikumas. Tais pačiais metais pradedamos vykdyti dieninio skyriaus politechnikumo
studijos.
1990 metais mokyklai pradėjo vadovauti Alfredas Tamulaitis, o nuo 1995 metų šios pareigos patikėtos direktoriui Stasiui
Girdvainiui.
Nuo 2000 m. liepos 1 d. prie mūsų mokyklos buvo prijungta Viekšnių ţemės ūkio mokykla, kuri tapo mūsų mokyklos
skyriumi.
2001 metais politechnikos mokykloje pradėtos vykdyti
aukštesniosios studijos – verslo vadybos ir įstaigų administravimo, kurioms vadovavo Marija Labţentienė.
Nuo 2004 metų mokykloje pradėtas leisti laikraštis
„Žvilgsnis“, kuriame galima paskaityti apie mokykloje vykstančius renginius, įvairius susitikimus, išvykas, laisvalaikį.
2008 m. akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas
gimnazijos skyrius.
2010 m. liepos 1 d., po 15-likos vadovavimo metų į senatvės pensiją išėjo direktorius Stasys Girdvainis.
Nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. mokyklai vadovauja direktorė
Vida Lumpickienė.
Mokykla turi savo muziejų,
vedamas metraštis.
Mokykloje mokosi 867 mokiniai, iš jų Viekšnių skyriuje 253 mokiniai.
Dirba 81 mokytojas: 19 magistrų, 6 metodininkai, 50 vyr.
mokytojų. Trys vadovai turi antrąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją, vienas – trečiąją vadybinę
kvalifikacinę kategoriją.
Mokykla aktyviai dalyvauja
projektinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje.
Per 35 mokyklos gyvavimo
metus paruošta apie 8200 specialistų.
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Rugsėjo 26-27 dienomis anglų, rusų, lietuvių kalbų, dailės bei dizaino mokytojos su mokiniais surengė mūsų mokykloje
renginį „Europos kalbų dienai“ paminėti.
Renginyje mokiniai su mokytojomis pristatė savo noru pasirinktą Europos šalį ir jos valstybinę kalbą. Šalys daugiausia
buvo pristatomos demonstruojant valstybės vėliavą, herbą, architektūrinius paminklus, pristatant įţymius ţmones, valdančius
asmenis, bei kitus tai šaliai ar regionui būdingus elementus.
Kiekvienos grupės paruoštos skaidrės buvo sujungtos į filmuką ir įgarsintos tai šaliai būdinga muzika. Abi dienas per pertraukas visa mokyklos bendruomenė galėjo susipaţinti su Lietuvos, Didţiosios Britanijos, Rusijos, Vokietijos, Prancūzijos,
Ispanijos, Olandijos, Graikijos valstybėmis bei jų kalbomis.
Renginyje dalyvavo ir prie jo prisidėjo AS-6, SED-9, AP-12, AP-1, SED-98, ST-10, PO-11 grupių mokiniai bei mokytojos: Asta Perminienė, Daiva Davainytė, Audronė Liubeznova, Vitalija Pikturnienė, Svetlana Klyčmuradova, Regina Jonikaitė,
Lijana Vėliūtė-Balzerienė bei popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis.
Dėkojame visiems renginyje dalyvavusiems ir prie jo prisidėjusiems.

tė bus pirmoji.
Ko palinkėtumėte savom
kolegoms šia proga?
Stiprybės, išminties, naujovių.
Pakalbinau šokio mokytoją Aureliją
Ulevičiūtę, kuri mūsų mokykloje dirba
antrus metus.
Šokis - Jūsų pomėgis, darbas ar gyvenimo būdas?
Visi trys kartu.
Su kokiais šokiais susidūrėte savo gyvenime?
Sportiniais, lietuvių liaudies, kantri stiliaus, klasikiniais, gatvės šokiais, labai
daug šokių...
Šokio meno mokėtės, šokote mokykloje, lankėte šokių būrelius?
Lankiau „Maţąjį kaubojų“, „Kauškutį“...
Vienus šokius šokau jau nuo pirmos klasės, kitus - studijuodama Ţemaitijos kolegijoje. Mano specialybė – šokių mokytoja.
Turbūt teko dalyvauti daugelyje konkursų, festivalių? Kokie įsiminė vykę
mokykloje?
Teko. Mokykloje dalyvavau skaitovų
konkurse, šokau valsą poroje.
Ar tokį įsivaizdavote savo darbą?
Nuo maţens galvojau apie tai.

To paties linkime ir Jums. Ir
Koks buvo pirmasis Jūsų susitikimas dar – gražios ir prasmingos Mokytojų
su mokiniais?
dienos šventės!
Padirbėti teko studijuojant. Pirmieji moKalbino „Žvilgsnio“ korespondentė
kiniai buvo vienuoliktokai, dvyliktokai.
B. Butnoriutė
Gerai sutarėme.
Kas sunkiausia Jūsų
darbe?
Mokinių charakteriai. Jie
labai skirtingi. Bet šokti
mokiniai nori...
O kas lengviausia?
Lengviau dirbti su vyresniais mokiniais.
Ką veikiate laisvalaikiu?
Daug laiko uţima šokiai.
Laisvu laiku susitinku su
draugais.
Kaip apibūdintumėte
save vienu sakiniu?
Uţsispyrusi, linksma,
energinga.
Ar Mokytojų dieną
jaučiatės švenčianti
profesinę šventę?
Dar nepasitaikė. Ši šven-
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Linkiu,
kad mokykla
nesikeistų,
išliktų tokia,
kokia yra.
Diana

Mokykla jau ši sena,
Bet tikrai ji nebloga.
Noris mokytis ilgai,
Bet vis tiek juk reiks išeit.
Linkim metų daug ilgų
Ir moksleivių nuostabių.
Simona
35 metai-tai lyg gėlės
žiedlapiai. Linkiu
kad tas žiedas skleistųsi vis didyn ir didyn.
Lina

Nedūžtančių svajonių ir vilčių,
Dosnios lemties ir kerinčios sėkmės.
Ramybės, atvirumo širdyje
Ir kuo daugiau mokinių šalia.
Su Gimtadieniu, Mokykla!

Linkiu mokyklai dar
daug kartų švęsti jubiliejų ir dar daugiau
mokinių paruošt tolesniam gyvenimui.
Gintarė

Linkiu, kad mokytojų geras dėmesys
nedingtų niekada.
Sandra
Kad visi metai būtų sėkmingi ir džiaugsmingi kaip
šie. Man mokykloje patinka. Tikiuosi patiks ir kitiems naujiems mokiniams.
Viktorija

Linkiu savo mokyklėlei išlikti tokiai linksmai ir išradingai,
visur dalyvaujančiai.
Gediminas

Linkiu, kad kiekvienais metas būtų
dar geriau ir kad
padaugėtų merginų mokykloje.

Linkiu, kad dar
daug rudenų mokykla gyvuotų ir ją
puoštų mokinių ir
mokytojų šypsenos.
Aistė

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Maţeikiai
 226  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

Redaktorė Vida Lumpickienė – 226
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239

Linkiu mokyklai
išlikti tokiai originaliai
Živilė

35 metus žmonės čia
įgyja įvairiausias
specialybės, todėl ši
mokykla geriausia.
Ričardas

Sveikinu su Jubiliejumi!
Linkiu, kad būtų daugiau
specialybių, baigusiems 12
klasių, nes dar kartą norėčiau grįžti ir tęsti mokslus
su mielais mokytojais.

Elytė

Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

