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Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati
gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina
švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o
kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.
Su Šv. Velykom!

Direktorė Vida Lumpickienė
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cialybes, papasakojo, ko mokiniai išmoks, kuo ir kur galės
dirbti. Dešimtokai turėjo galimybę apžiūrėti mūsų mokyklos mokinių darbus, mokomąsias dirbtuves, susipažinti su profesijų mokytojais,
detaliau pasiteirauti apie dominančią
specialybę.
Interjero apipavidalinimo mokytoja Asta
Rimkienė pravedė trumpą pamokėlę,
kurios metu mokiniai praktiškai atliko
ploteriavimo užduotį.
Regina Jonikaitė, Vaidas Andrijaitis,
ugdymo karjerai koordinatoriai

Kovo 4 dieną mūsų mokykloje lankėsi Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos dešimtokai, kurie domėjosi, kokių specialybių galima
įgyti mūsų mokykloje.
Profesijos mokytojai Antanas Kupstys, Angelė Kontenienė, Bronislava Butnoriutė, Vida Karvauskienė, Genė-Janina Pavlovienė, Mindaugas Jonauskis, Asta Rimkienė ir Vaidas Andrijaitis pristatė speme interjero apipavidalintojų, elektrikų,
suvirintojų, stalių specialybių mokinių ir
profesijos mokytojų sukurtus gaminius –
specialybių laikrodį, dirbinius iš metalo,
medžio, popieriaus.
Mokyklos Viekšnių skyriaus mokiniai
demonstravo daržovių, vaisių pjaustymo
techniką, įvairių gardumynų dekoravimo
meną.
Renginio metu mugės lankytojai, besidomintys galimybėmis mokytis mūsų mokykloje, galėjo susipažinti su mokymo
programomis, karjeros perspektyvomis,
pabendrauti su profesijos mokytojais ir
mokyklos vadovais.
„Žvilgsnio“ korespondentė
B. Butnoriutė

Mūsų mokykla dalyvavo renginyje „Karjeros avilys 2016“, kuris vyko Mažeikių kultūros centre. Jis buvo skirtas moksleiviams, jų
tėvams, pedagogams ir visiems, besidomintiems studijomis. Renginyje dalyvavo dvidešimt septynių profesinį ir aukštąjį išsilavinimą
teikiančių mokymo įstaigų atstovai. Atidarymo metu kultūros centro
salėje vyko studijų mugės dalyvių prisistatymas. Gausiais aplodismentais mugės lankytojai pasitiko mūsų mokyklos atstovus. Apeigų
ir švenčių organizatoriaus specialybės AO-40 gr. mokinio Gedimino
Kontvainio atliekamą smagią dainą apie visas specialybes lydėjo
energingas mokyklos šokėjų pasirodymas (šokių mokytojas Robertas Žlibinas).
Mokiniams labiausiai patinka galimybė su profesijomis susipažinti atliekant praktines užduotis. Prie mūsų mokyklos stendo visi
norintys galėjo klijuoti mozaikinį paveikslą iš plytelių. Eksponavo-
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Minint dvi mūsų šalies valstybingumui svarbias datas: Vasario 16ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, ir Kovo 11-ąją – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Švietimo ir mokslo ministerija
kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentu inicijavo Lietuvos mokyklų bendruomenėms skirtą edukacinį
konkursą-protų mūšį „Kartu mes Lietuva“. Džiugu, kad ir mūsų
mokyklos mokiniai bei mokytojai dalyvavo šiame konkurse-protų
mūšyje, pasidalino žiniomis apie Lietuvą ir galbūt net laimės kelionę po Lietuvą - galimybę gražiausius šalies kampelius pamatyti iš
arti.
Konkursas vyksta vasario – balandžio mėnesiais trimis etapais: I

etapas mokyklose – vasario 17
d. 15 val. visose užsiregistravusiose mokyklose. II etapas
regionuose – kovo 10 d. dešimtyje Lietuvos regionų centrų. Nacionalinis finalas – balandžio 8 d. Vilniuje.
Nugalėtoja skelbiama mokyklos komanda, kuri, patekusi į
Nacionalinį finalą, jame surenka daugiausiai taškų. Konkurso metu trijuose protų mūšiuose savo žiniomis apie Lietuvą,
jos istoriją, kultūrą, gamtą ir
pan. varžosi komandos, sudarytos iš mokinių, jų tėvų ir
mokytojų. Vienoje komandoje
– 6 asmenys. Komandoje būtinai turi būti 4 mokiniai ir 2
suaugusieji. Kiekviename etape komandos turi pateikti kuo
daugiau teisingų atsakymų į
klausimus. Protų mūšių klausimynus pateikia Švietimo ir
mokslo ministerija.
Vasario 17 d. 15. 00 val. istorijos kabinete vyko I etapo žaidimas. Jame dalyvavo dvi mokyklos komandos – „Patriotai“
ir „Saulės vaikai“. Elektroniniu paštu buvo pateikta 50 protų
mūšio klausimų. Vyko įdomi ir nuotaikinga kova. Tiek mokiniai,
tiek mokytojai smagiai praleido laiką ir pagilino žinias apie Lietuvą.
Daugiau taškų surinko ir nugalėtojais tapo komanda „Saulės vaikai“, kurią sudarė: istorijos mokytoja Silva Bulauskienė, popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis, Alvyda Dambrauskaitė ir Edita Rimkutė AP-36 gr. mokinės, Julius Bernotas SED-38
gr. mokinys ir Donatas Donėla PV-39 gr. mokinys. Sveikiname
nugalėtojus ir linkime sėkmės II etape regione kovo 10 dieną.
Stasė Čupkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mūsų mokykloje vyko suvirintojų
profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo patys geriausi suvirintojų
specialybės antro kurso mokiniai: Karolis
Bakys, Marius Kalinauskas ir Ernestas
Lukošius iš SED-37 grupės bei Arūnas
Jablonskis, Martynas Knita ir Šarūnas
Kniukšta iš SED-38 grupės. Konkursui
mokinius ruošė profesijos mokytojai Tomas Gudavičius, Antanas Kupstys ir Romas Špokauskas.
Konkurso metu mokiniai turėjo atlikti
dvi užduotis – teorinę ir praktinę – atsakyti į teorinius klausimus ir suvirinti 4
siūles skirtingose padėtyse. Vertinimo
komisija, kurios pirmininkas – statybos
profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Dangiras Gurauskas, stebėjo, kaip mokiniai parengė darbo vietą,
Tą pačią dieną antro kurso suvirintojai vyko į ekskursiją. Jie
laikėsi saugaus darbo taisyklių, vertino suvirintų siūlių kokybę, atsa- lankėsi metalo apdirbimo įmonėje, kur apžiūrėjo specifinius suvirikymus į teorijos klausimus. Pasibaigus konkursui, išaiškinti nugalė- nimo gaminius, domėjosi suvirinimo būdais, įranga.
tojai. Pirmąją vietą laimėjo M. Knita (SED-38 gr.), antrąją – A.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
Jablonskis (SED-38 gr.), trečiąją vietą užėmė SED-37 gr. mokinys
M. Kalinauskas. Nugalėtojams buvo įteikti padėkos raštai.

2016 m. kovo 14 d., Nr. 12 (94)

Vasario 12 dieną mokyklos pirmo aukšto fojė
atidarytas Meilės miestas. Į jį visus svečius
kvietė mokiniai Virginija Stonytė (AO-40 gr.) ir
Donatas Vaičiurgis (AO
-53 gr.).
Meilės miestelyje laukė
įvairios pramogos, muzika, šokiai. Sušalusioms širdelėms meilės
kibirkštėlę
įžiebė
„Amūro kioskelis“, kuriame prekiavo Akvilė
Statkutė ir Kornelija
Virkšaitė, jame buvo
vaišinama arbata ir dieviškais meilės riestainiais. Romantiškai nusiteikusius galėjo įamžinti
„Fotoateljė“ fotografas

mokytojas Mindaugas Jonauskis. Mokiniai ir mokytojai turėjo gali- vakarienę kavinėje. Šokių programą buvo parengęs vedėjas Donatas,
mybę apsilankyti pas meilės guru (D. Mačienė), kuris dalino ne tik taip pat visi klausėsi meilės dainų, kurias atliko Jolanta Kriaučiūniedaug įvairių patarimų, kaip pagauti meilę, bet ir mokė viliojimo me- nė kartu su saksofoniste Karina.
no. Taip pat visi turėjo galimybę dalyvauti „Kupidono loterijoVaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
je“ (Algimantas Končius) ir laimėti pagrindinį prizą - romantišką

Šokio festivalyje - trečioji vieta
Mūsų mokyklos šokėjai (šokių mokytojas Robertas
Žlibinas) dalyvavo tradiciniame šiuolaikinio šokio festivalyje „Griausmas 2016“, kurį organizavo Šiaulių profesinio rengimo centras. Šiaulių kultūros scenoje geriausių šokėjų kolektyvas renkamas jau jubiliejinį – 10ąjį kartą. Šiemet varžėsi daugiau nei 20 skirtingų kolektyvų iš Lietuvos profesinio ir bendrojo lavinimo mokyklų. Tarp profesinio mokymo įstaigų mūsų mokyklos
šokių grupė užėmė trečiąją vietą ir buvo apdovanota
diplomu. Taip pat įteiktas Šiaulių profesinio rengimo
centro direktoriaus Sauliaus Dargužo prizas.
„Žvilgsnio“ informacija

22-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir
verslo olimpiada
Vasario 24 dieną Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 22-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir
verslo olimpiada. Pirmajame, regioniniame, etape dalyvavo trijų rajono mokyklų – Mažeikių Gabijos gimnazijos,
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ir Mažeikių
politechnikos mokyklos – atstovai.
Mūsų mokyklai atstovavo keturi pirmo ir antro kurso
mokiniai: Robertas Zubavičius (SED-46 gr.), Rosita
Kaubrytė (AP-49 gr.), Kornelija Virkšaitė (PV-39 gr.) ir
Ernestas Lukošius (SED-37 gr.). Sėkmingiausiai pasirodė
ir trečiąją vietą užėmė pirmo kurso mokinė Rosita
Kaubrytė, ji surinko 37 taškus.
Erika Pusvaškė, ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja metodininkė
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Šiaulių profesinio rengimo centre vyko nacionalinio konkurso
„Jaunieji Lietuvos meistrai“ II etapas. Teisę dalyvauti šiame etape iškovojo dvi mūsų mokyklos apdailininkų (statybininkų) specialybės mokinių komandos, jos I etape buvo laimėjusios antrąją
ir trečiąją vietas. Konkurse varžėsi 10 komandų: iš Alytaus, Panevėžio, Tauragės, Vilniaus, Kupiškio, Švenčionių, Šiaulių ir
Mažeikių.
Konkurso užduotys buvo susijusios su mūro blokų, plytų ir
statybinių mišinių panaudojimu, sukuriant skirtingo lygio konstrukcijas bei mūro apdailą.
Vertinimo komisijai teko atsakinga užduotis – išaiškinti stipriausias regiono komandas. Komisija stebėjo dalyvius, fiksavo
technologinius ir darbų saugos pažeidimus, vertino darbo kokybę. Nugalėtojais tapo ir į finalinį etapą pateko 4 komandos - Šiau-

lių profesinio rengimo centro „Arkomitai“, Vilniaus statybininkų rengimo centro „SSP – Specialios statybų pajėgos“,
Panevėžio profesinio rengimo centro „Pamiršk nerimą“ ir
Tauragės profesinio rengimo centro „Šalmai ir plytos“. Mūsų
mokyklos komandos „Mažeikiškiai 1“ (AS-24 gr. mokinys
Valdas Berenis bei AS-34 gr. mokinys Modestas Galdikas) ir
„Mažeikiškiai 2“ (AS-24 gr. mokiniai Linas Jonauskas ir Karolis Sabaliauskas) užėmė septintąją ir aštuntąją vietas.
Mokiniai džiaugiasi dalyvavę tokiame konkurse, jie įgijo darbo su skirtingomis statybinėmis medžiagomis gebėjimų, kuriuos pritaikys atlikdami gamybinę praktiką, laikydami kompetencijų vertinimo egzaminą.
Profesijos mokytojams, lydėjusiems mokinius į konkursą,
buvo organizuoti braižymo ir projektavimo programos
„AutoCAD“ kursai. Mokytojai taip pat įgijo naudingos mokinių rengimo konkursams, atliekamų technologinių procesų
filmavimo patirties.
Vilma Šiaulienė,
profesijos mokytoja metodininkė

Mokyklą pasiekė didžiulis krovinys
Viena iš statybinių medžiagų rinkos lyderių – AB „Specializuota
komplektavimo valdyba“ (SKV) – bendradarbiauja su statybinio
profilio profesinėmis mokyklomis bei statybininkų rengimo centrais. Tai viena iš didžiausių Lietuvoje statybinių medžiagų didmeninės prekybos organizacijų, importuojanti, kurianti ir gaminanti savo
prekių ženklus, kuriuos platina pardavimo partneriai visoje Lietuvoje. Kompanija pasiūlė mūsų mokyklai dalyvauti nacionaliniame
konkurse „Jaunieji Lietuvos meistrai“, kadangi mūsų mokykla jau
buvo dalyvavusi respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse
ir turi dalyvavimo panašiuose konkursuose patirties.
Konkurso idėja – per visus mokslo metus etapais vykstančio
konkurso metu išrinkti geriausią, profesionaliausią jaunųjų statybininkų komandą, taip pat prisidėti prie Lietuvos statybų sektoriaus
kokybės gerinimo, padėti ugdymo įstaigoms. Nauda mokiniams ir
pedagogams – auklėtinių motyvacija, paramos (priemonių) gavimas,
mokymo kokybės gerinimas, mokyklos populiarinimas.
Konkurso užduotys yra susijusios su mūro blokų ir plytų panaudojimu, sukuriant skirtingo lygio konstrukcijas bei mūro apdailą.

Jau baigėsi pirmas konkurso etapas - mokyklos
turėjo atsiųsti atliekamos užduoties filmuotus vaizdelius. Iš 17 komandų buvo atrinkta 10 komandų,
kurios pateko į kitą etapą. Dvi mūsų mokyklos komandos, kurias sudarė AS-24 gr. mokinys Valdas
Berenis ir AS-34 gr. mokinys Modestas Galdikas
bei AS-24 gr. mokiniai Karolis Sabaliauskas ir
Linas Jonauskas užėmė antrąją ir trečiąją vietas.
Dalyvius konkursui ruošia profesijos mokytojai Vilma Šiaulienė ir
Domininkas Niūniava. Vaikinai dabar ruošiasi antram etapui.
Mūsų mokyklą jau pasiekė didžiulis krovinys – didžiausias per
visą mokyklos istoriją. Tai įvairios statybinės medžiagos – arko
blokeliai, statybiniai mišiniai, klijai, įvairios tinko rūšys - mokymo
priemonės, įrankiai, plakatai, metodinė literatūra, spec. rūbai.
„Tai pirmas, bet ne paskutinis krovinys. Su AB
„Specializuota komplektavimo valdyba“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis“, – sakė statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Dangiras Gurauskas. Apie kitus konkurso etapus informuosime vėliau.
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
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pamatytų, kokios buvo svajonės ir kaip jos
išsipildė.
Būsimųjų absolventų – trečiakursių – dar
laukia praktika. Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Dangiras Gurauskas informavo,
kad šiemet į praktiką išleistos
aštuonios trečio kurso grupės,
kurios
mokosi
apdailininko
(statybininko), elektromontuotojo,
interjero apipavidalintojo, naftos
produktų operatoriaus, staliaus,
suvirintojo specialybių, ir dvi
antro kurso grupės – būsimieji
apeigų ir švenčių organizatoriai
bei prekybos įmonių vadybininko
padėjėjai. Baigiamojo kurso mokiniai, atlikę praktiką, birželio
mėnesį laikys kompetencijų vertinimo egzaminą, kuris susideda iš
teorinės ir praktinės dalies.

Mažeikių politechnikos mokykloje vyko
paskutinio skambučio šventė.
Būsimiesiems absolventams paskutinę pamoką vedė grupių auklėtojai, kurios metu mokiniai rašė laiškus į ateitį. Paskui šventė tęsėsi
aktų salėje. Trečiakursiai kartu su grupių
auklėtojais buvo pakviesti ant scenos. Su
savimi jie nešėsi parašytus laiškus, kuriuos
įmetė į kiekvienai grupei skirtą didelį popierinį voką, fotografavosi.
Scenoje vyko teatralizuotas pasirodymas –
paštininkai skaitė atsiųstas telegramas, laiškus, pakavo gautą siuntinį.
Savo laišką perskaitė mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė. Ji linkėjo, kad užtektų
laiko iššūkiams, mokytis naujų dalykų, rink-

tis tik svarbiausius dalykus: „Taigi,
kaip grožis slypi paprastume, taip ir
laimė – elementariausiuose dalykuose. Sėkmės jums pradedant naują gyvenimo etapą, kuris tikrai atneš daug
džiugių akimirkų, tik gaudykite jas!“
Pasisakė baigiamųjų grupių atstovai,
auklėtojai. Mokytojams įteikti žydintys laiškai – gėlės – kaip pagarbos ir
atsisveikinimo ženklas. Skambėjo
muzikos garsų laiškai – mokinių atliekamos dainos, akordeono muzika.
Per paskutinę pamoką parašyti mokinių laiškai buvo atiduoti saugoti auklėtojams, kad galėtų juos perskaityti
vėl visi susitikę po 5 ar 10 metų, kad
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