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Sunku pastūmėti į gera pamokymais, lengva
– pavyzdžiu.
Seneka

Rodos, nieko neįvyko,
O įvyko šitiek daug,
Tu nuo šio saulėto ryto
Jau pirmokas, bręsk ir auk.
Knygos, skaičiai ir raidelės
Tavęs laukia ant suolų.
Mokslo duonos paragavęs
Tapki dideliu žmogum.
Ši diena - naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo
įstaigose: pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse, kolegijose, aukštosiose. Šią dieną pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą, tad jiems tai
naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų sutinka bendramokslius: klasės ar kurso draugus. Mokiniai tradiciškai gėlių puokštėmis pasveikina savo mokytojus. 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.

Rugsėjo mėnesio įsimintinos
dienos ir šventės
01 - Mokslo ir žinių diena
06 - Baltijos jūros diena
08 - Tarptautinė raštingumo diena; Švč M. Marijos
gimimo diena (Šilinės); Vytauto Didžiojo karūnavimo ir
Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
09 - Tarptautinė grožio diena
10 - Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
12 - Programuotojų diena
13 - Statybininkų diena
14 - Šv. Kryžiaus išaukštinimas
16 - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena
21 - Tarptautinė taikos diena
22 - Baltų vienybės diena; Rudens lygė (lygiadienis);
Tarptautinė diena be automobilio
23 - Lietuvos žydų genocido diena
26 - Europos kalbų diena
27 - Pasaulinė turizmo diena; Lietuvos socialinių darbuotojų diena
28 - Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino diena; Tuskulėnų aukų atminimo diena; Pasaulinė širdies diena; Pasaulinė kurčiųjų diena
29 - Dagos diena, Šv. Mykolas
30 - Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena

Mieli mokiniai ir mokytojai,
Šiandien vėl visus pakvietė rugsėjo skambutis. Gėlės, šypsenos, linkėjimai... Prasideda darbas. Tebūna jis prasmingas ir malonus.
Ištvermės, kantrybės, sveikatos, mieli pedagogai!
Mokiniams linkiu puikių žinių ir moksleiviškos draugystės
malonumų.
Direktorė
VIDA LUMPICKIENĖ
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Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė knygas išduoda
1. Nustatomi tokie fiksuoti stipendijų dydžiai: 35,00 Lt, 45,00
Lt, 55,00 Lt, 65,00 Lt; 85,00 Lt ir
99,00 Lt.
2. Konkretus stipendijų dydis
priklauso nuo mokymosi rezultatų
(pagal pusmečio pažymių vidurkius).
2.1. Stipendijų dydžiai:
iki 5,5
- 35,00 Lt,
5,6 – 6,5
- 45,00 Lt,
6,6 – 7,4
- 55,00 Lt,
7,5 – 7,9
- 65,00 Lt,
8,0 – 8,4
- 85,00 Lt,
8,5 ir >
- 99,00 Lt.
2.2. Stipendijų dydžiai III kurso
mokiniams praktikos metu:
iki 8,0
- 35,00 Lt,
8,1 – 9,0
- 45,00 Lt,
9,1 ir >
- 55,00 Lt.
3. Už vasaros laikotarpį mokama
pagal mokymosi rezultatus, o nepažangiems mokiniams mokama
minimali 35,00 Lt stipendija.
4. I kurso mokiniams I pusmetį
mokama minimali 35,00 Lt stipendija.
5. Stipendija nemokama:
5.1. tam, kuris turi profesinę
kvalifikaciją ir mokosi pagal profesinio mokymo programas;
5.2. nepažangiems mokiniams.
6. Kai mokinys išsilaiko akademinius įsiskolinimus, stipendija
pradedama mokėti nuo kito mėnesio.
7. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
7.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;
7.2. suteikus akademines atostogas;
7.3. mokiniams gavus nuobaudų
(už pastabą – 1 mėnesį, už papeikimą – 3 mėnesius);
7.4. praleidus be pateisinamos
priežasties 5 ir daugiau pamokų;
7.5. mokiniams, turintiems leidimą vėliau atvykti į pamokas ir
anksčiau išvykti iš pamokų;
7.6. mokiniams, kuriems pradėta
vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
8. Materialinė parama gali būti
skiriama:

8.1. mokiniams, netekusiems
vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)
(190,00 Lt);
8.2. mokiniams, esantiems iš
šeimų, auginančių 3 ir daugiau
vaikų iki 18 metų ir vyresnius,
kurie mokosi bendrojo ugdymo
mokyklose, profesinio mokymo
įstaigose ir aukštosiose mokyklose;
8.3. mokiniams iš šeimų arba
vieniems gyvenantiems asmenims,
turintiems teisę gauti arba gaunantiems piniginę socialinę paramą
(pagal LR piniginės socialinės
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims įstatymą – Žin., 2003,
Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889);
8.4. mokiniams, turintiems vaikų
(išmoka 100,00 Lt.);
8.5. kitais atvejais, kai mokinys
susiduria su labai sunkiomis materialinėmis sąlygomis.
9. Materialinė parama skiriama
ne dažniau kaip kartą per pusmetį,
neviršijant stipendijų fondo lėšų
(išskyrus 8.1 punktą).
10. Materialinės paramos dydis
negali būti didesnis negu 190,00
Lt.
11. Materialinis skatinimas gali
būti skiriamas:
11.1. mokiniams, atstovaujantiems mokyklą rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose:
11.1.1. už dalyvavimą – 20,00 Lt
už dieną;
11.1.2. užėmus prizinę vietą –
nuo 35,00 Lt iki 100,00 Lt:
rajone – I vieta 45,00 Lt, II vieta
40,00 Lt, III vieta 35,00 Lt;
regione – I vieta 65,00 Lt, II
vieta 60,00 Lt, III vieta 50,00 Lt;
respublikoje – I vieta 90,00 Lt, II
vieta 80,00 Lt, III vieta 70,00 Lt;
11.2. mokiniams, per mėnesį
nepraleidusiems nė vienos pamokos, su gaunama stipendija mokamas 20,00 Lt priedas;
11.3. mokiniams, kurie mokosi
tik labai gerai, priedas mokamas
kalendorinių metų pabaigoje.

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

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 mokiniai (iki 18 metų) privalo pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1/a) iki rugsėjo 15 d. 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).

Rugsėjo 1 – oji. Pirma klasė. Mokytoja mokiniams:
- Vaikai, jūs pradėjote eiti į mokyklą, o čia reikia būti drausmingam ir per pamokas nekalbėti.
Jei norėsite ko nors paklausti, pirmiausia pakelkite ranką.
Petriukas kelia ranką…
- Petriuk, nori kažko paklausti?
- Ne, tiesiog tikrinu kaip veikia sistema.
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Tiražas - kiek norėsit, o
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