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Nieko nėra amžina, tik kai kas trunka ilgai.
Seneka

RUGSĖJIS

Mieli mokiniai ir mokytojai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių dienos proga!
Visiems, kurie mokosi, linkiu būti smalsiems, aktyviems, drąsiems, ištroškusiems žinių.
Tiems, kurie moko, linkiu kantrybės, atsakomybės ir supratingumo.
Gražios ir įspūdingos šventės!
Direktorė
VIDA LUMPICKIENĖ

AS-24 gr. – auklėtoja Vilma Šiaulienė
EM-25 gr. – auklėtoja Audronė Liubeznova
AP-26 gr. – auklėtoja Asta Rimkienė
SED-27 gr. – auklėtoja Diana Rusienė
SED-28 gr. – auklėtoja Nila Paulikienė
ST-29 gr., PO-30 gr. – auklėtoja Juzefa Čapienė
PO-31 gr. – auklėtoja Bronislava Butnoriutė
ER-32 gr. – auklėtoja Rima Jurkūnienė
A-33 gr. – auklėtojas Gintautas Budreckis

Rugsėjo 1-oji –

T-107 kab.
T-104 kab.
D-305 kab.
T-201 kab.
T-303 kab.
T-406 kab.
D-308 kab.
D-302 kab.
T-108 kab.

naujųjų mokslo metų pradžia
visose Lietuvos mokymo įstaigose: pagrindinėse,
vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose. Šią dieną pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą, tad
jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros
atostogų susitinka bendramokslius: klasiokus ar
kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga,
subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją
savo gyvenimo dalį – vaikystę ir jaunystę. Taigi
rugsėjo 1-oji tarsi viso gyvenimo šventė.
Lietuvoje rugsėjo 1-oji iškilmingai pradėta
švęsti nuo 1980-ųjų, kaip ir kitose Tarybų Sąjungos, kuriai Lietuva tuo metu priklausė, šalyse. Šią dieną mokiniai
tradiciškai susirikiuoja, gėlių puokštėmis pasveikina mokytojus. Kodėl mokslo metai pradedami būtent rugsėjo 1-ąją? Ši tradicija į Rusi-

Į dirvą pasėto žiemkenčio

Rugio ir kviečio
Prasikalė pirmas daigas, Ir štai jau želmuo
Rugsėjį vešliai sužaliavo.
Tai kas, kad jį rudenio šalnos
Baltu šerkšnu marins naktimis, Tai kas, kad jį gruodas
Sukaustys sustingusioj žemėj, Tai kas, kad jį speigas ir pūgos
užklos patalais balto sniego!
Pakilus pavasario saulei,
Pakils ir rugsėjo želmuo
Ir vasarą bręstančiom varpom
Kaip jūra plačiai subanguos.
Bus duonos,
Juodos, kasdieninės,
Bus šventėm
Balto pyrago.
Vincas MykolaitisPutinas

ją, o vėliau ir į visas Tarybų Sąjungos šalis, atėjo iš Bizantijos, kur
rugsėjo 1-oji buvo ir Naujųjų metų pradžia. Ten buvo manoma, kad
būtent šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. 1492
m. caras Ivanas III-asis, vedęs paskutinę Bizantijos
princesę, rugsėjo 1-ąją paskelbė Naujųjų metų pradžia. Tik 1700 m. Petro didžiojo įsakymu metų
pradžia paskelbta sausio 1-oji. Beje, senovės Judėjoje rugsėjo 1-oji buvo švenčiama kaip diena, kai
Išganytojas pirmą kartą kreipėsi į žmones.
Rugsėjo 1-oji mokslo metams nuo seno buvo palanki ir todėl, kad šiuo metu baigiasi visi lauko darbai,
kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir vaikai. Taigi
rudenį jie vaikus jau galėdavo išleisti į mokslus.
Kitose šalyse mokslo metų pradžiai neskiriama tiek
daug dėmesio. Pvz., Ispanijoje ar Prancūzijoje vaikai į mokyklą atvedami apytikriai rugsėjo-spalio mėnesiais. JAV mokslo metai prasideda pirmąjį rugsėjo antradienį.
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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).

Į vieno išdykėlio namus ateina mokytoja:
- Ar mama namie?
- Ne, jos nėra, - gerokai išsigandęs sako išdykėlis.
- O tėtis?
- Jis irgi pasislėpė.
***
Veiksmas vyksta naktį:
- Mama, atnešk vandens.
- Pats atsikelk ir atsigerk.
- Na, mama, atnešk vandens.
- Jei dar cypsi, diržo duosiu.
- Mama, kelsies diržo, atnešk vandens.
***
Suvalkietis dengia namo stogą. Tik staiga paslysta ir nukrenta žemyn. Šaukia žmonai:
- Žmona, nukritau nuo stogo!
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 rezultatų (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 mokama minimali 35,0 Lt stipendija.
4. I kurso mokiniams I pusmetį mokama minimali 35,0 Lt
stipendija.
5. Baigiamosios gamybinės
praktikos metu mokiniams mokama minimali 35,0 Lt stipendija.
6. Stipendija nemokama:
6.1. antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio
mokymo programas, nepriklausomai nuo jų lygio;
6.2. nepažangiems mokiniams
(taip pat už vasaros atostogų
laikotarpį).
7. Kai mokinys išsilaiko akademinius įsiskolinimus, stipendija pradedama mokėti nuo kito
mėnesio.
8. Stipendijos mokėjimas
nutraukiamas:

8.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;
8.2. suteikus akademines atostogas;
8.3. mokiniams gavus nuobaudų (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 susilaukus vaikų (100,0 Lt);
9.3. mokiniams, atstovaujantiems mokyklą regioniniuose,
respublikiniuose ar tarptautiniuose 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 skiriama ne dažniau kaip kartą per
pusmetį, neviršijant stipendijų
fondo lėšų (išskyrus 8 punktą).
11. Materialinės paramos
dydis negali būti didesnis negu
190,0 Lt.

O žmona atsako:
- Kaip gerai, pietus ligoninėje valgysi.
***
Futbolo rungtynių salėje pirmoje eilėje sėdi Petriukas. Draugas jo
klausia:
- Iš kur gavai bilietą?
- Iš brolio, - atsako Petriukas.
- O kur brolis?
- Namie. Ieško bilieto.
***
Tėvas klausia Makso: - Ką šiandien veikėte per fizikos pamoką?
- Gaminome bombą.
Tėvas: - O ką darysite rytoj mokykloje?
Maksas: - Kokioje mokykloje?
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