
 

 

Žmogaus protas viską atrakina trim raktais—
skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajo-
ti. Tai apima viską.  

V. Hugo 

M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  
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Leidžiamas nuo 2004 m. 

AS-16 gr. – auklėtoja Vilma Ramanauskienė   D-311 kab.  

EM-17 gr. – auklėtoja Violeta Miniotienė   T-302 kab.  

AP-18 gr. – auklėtoja Regina Jonikaitė    T-304 kab.  

ST-19 gr., PO-20 gr. – auklėtoja Birutė Šeštakauskienė D-303 kab.  

SED-21 gr. – auklėtoja Irma Kerienė    T-201 kab.  

SED-22 gr. – auklėtoja Nila Paulikienė    T-303 kab.  

ER-23 gr. – auklėtoja Daina Žukauskienė   D-307 kab. 

Mieli mokiniai ir mokytojai, 
Jums Rugsėjo 1-oji yra daugiau nei rudens pradžia! 

Šią dieną pradeda tiksėti mokslo metų laikrodis. 

Tebūna mokykla ir toliau ta vieta, kur kuriamos bei sėkmingai tęsiamos  

gerosios tradicijos. 

Linkiu visiems gražios Mokslo ir žinių dienos, sėkmingų naujų mokslo metų ir 

ryžto įgyvendinant svajones bei kuriant modernią, šiuolaikišką, jaukią  

mokyklą. 
Direktorė  

VIDA LUMPICKIENĖ 

Nuo 2012-09-01 įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

 

Mokiniams ir jų tėveliams 

prisijungimo duomenys bus 

pateikiami  nuo rugsėjo 20 d. 

Kreiptis į grupių auklėtojus. 
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Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 
 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 226  el. paštas: 

zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

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 rezul-

tatų (pagal pusmečio pažymių 

vidurkius): 

iki 5,5 - 35,0 Lt. 

5,6 – 6,5 - 45,0 Lt. 

6,6 – 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 moka-

ma minimali 35,0 Lt stipendija.  

4. I kurso mokiniams I pusme-

tį mokama minimali 35,0 Lt 

stipendija. 

5. Baigiamosios gamybinės 

praktikos metu mokiniams mo-

kama minimali 35,0 Lt stipendi-

ja. 

6. Stipendija nemokama: 

6.1. antrą kartą besimokan-

tiems pagal pirminio profesinio 

mokymo programas, nepriklau-

somai nuo jų lygio; 

6.2. nepažangiems mokiniams 

(taip pat už vasaros atostogų 

laikotarpį). 

7. Kai mokinys išsilaiko aka-

deminius įsiskolinimus, stipen-

dija pradedama mokėti nuo kito 

mėnesio. 

8. Stipendijos mokėjimas 

nutraukiamas: 

8.1. pašalinus mokinį iš mo-

kyklos; 

8.2. suteikus akademines atos-

togas; 

8.3. mokiniams gavus nuobau-

dų (už pastabą – 1 mėnesį, už 

papeikimą – 3 mėnesius); 

8.4. praleidus be pateisinamos 

priežasties 5 ir daugiau pamokų; 

8.5. mokiniams, turintiems 

leidimą vėliau atvykti į pamokas 

ir anksčiau išvykti iš pamokų. 

9. Materialinė parama gali 

būti skiriama: 

9.1. tėvų mirties atveju (190,0 

Lt); 

9.2. vienkartinė išmoka susi-

laukus vaikų (100,0 Lt); 

9.3. mokiniams, atstovaujan-

tiems mokyklą regioniniuose, 

respublikiniuose ar tarptauti-

niuose renginiuose: 

9.3.1. už dalyvavimą – 20,0 Lt 

už dieną,  

9.3.2. užėmus prizinę vietą – 

nuo 35,0 Lt iki 100,0 Lt: 

rajone – I vieta 45,0 Lt, II 

vieta 40,0 Lt, III vieta 35,0 Lt; 

regione – I vieta 65,0 Lt, II 

vieta 60,0 Lt, III vieta 50,0 Lt; 

respublikoje – I vieta 90,0 Lt, 

II vieta 80,0 Lt, III vieta 70,0 Lt; 

9.4. mokiniams, kurie mokosi 

tik labai gerai. 

10. Materialinė parama skiria-

ma ne dažniau kaip kartą per 

pusmetį, neviršijant stipendijų 

fondo lėšų (išskyrus 8 punktą). 

11. Materialinės paramos 

dydis negali būti didesnis negu 

190,0 Lt. 

Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė knygas išduo-
da kasdien nuo 8-17 val.  

Pietų pertrauka 12-13 val. 

Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu. 

---------------------------------------------------------------------- 

Visi mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo turėti banko mo-

kėjimo korteles.  

Stipendijos bus pervedamos tik į korteles. 

--------------------------------------------------------------------- 

Socialinės pedagogės kabinetas T-305 (teorinis korpu-

sas, trečias aukštas). Kviečiame kreiptis visais su moki-

nio 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 kiek-

vieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus  

(skelbimų lentoje).  

Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos skyriaus vedė-

ją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 kabinetas). 

Kokie buvo paskutiniai kūno kultūros mokytojo žodžiai? 

– Visus kamuolius ir ietis čionai.  

*** 

Petriukas: „Mamyte, iš manęs mokykloje visi tyčiojasi, sako, kad 

mano didelės kojos“. 

Mamytė: „Nedidelės tos kojytės Tavo. Pasidėk batus į garažą ir eik 

valgyt“. 

*** 

Policijos mokykloje dėstytojas klausia kursantų, koks pagrindinis 

policininko ginklas. Kursantai tyli. 

– Gerai, galiu pasakyti, kad jis prasideda „en“. 

– Naganas! – šaukia kursantas. 

– Ne. 

– Negailestingumas! 

– Ne. 

– Nuovokumas! 

– Ne. 

– Nuobaudos! 

– Ne, ne, ne! – netenka kantrybės dėstytojas. – Tai yra entelektas, 

debilai!!!  

***  

Vyksta apklausa, o patikrinti ar šeima nemeluoja, mokslininkai 

pasitelkia į pagalbą melo detektorių. 

– Kai mokiausi mokykloje, gaudavau tik penketukus. – pasigiria 

mama. 

Melo detektorius pradeda pypsėti. 

– O aš šiandien gavau 10! – pasigiria ir 

Petriukas. 

Melo detektorius vėl pradeda pypsėti… 

– Kai aš mokiausi mokykloje… – tik tėtis 

prasitaria, ir pradeda pypsėti melo detekto-

rius…  


