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2015 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I. BENDROJI DALIS
1. Mažeikių politechnikos mokyklos 2015 metų veiklos planas (toliau vadinama –
Planas) sudarytas atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, bendruomenės poreikius. Planas nustato
metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planas buvo sudarytas vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Valstybinės švietimo
2013-2022 m. strategija, kurios pagrindinis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu
valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam
savo, valstybės ir pasaulio ateitį, ir siekia užtikrinti asmens ir valstybės intereso dermę švietime: kad
švietimas suteiktų kokybišką, kiekvieno poreikius atitinkantį išsilavinimą ir kartu būtų
garantuojamas šalies ūkiui reikalingų specialistų rengimas.
3. Planą įgyvendino Mažeikių politechnikos mokyklos administracija, pedagoginiai ir
nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai.
4. 2015 metų tikslai:

4.1. Gerinti bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo kokybę.
4.2. Plėtoti pagalbos mokiniams sistemą.
4.3. Tobulinti lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.
4.4. Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.
5. 2015 m. uždaviniai:

5.1. Tobulinti atskirų mokinių pažangos stebėjimą, vertinimą ugdymo procese ir
dalykų integraciją.
5.2. Stiprinti profesinį mokymą.
5.3. Tęsti efektyvios pagalbos mokiniams teikimą.
5.4. Įtraukti nemotyvuotus mokinius į veiklas, leidžiančias patirti sėkmę.
5.5. Stiprinti pageidaujamo mokinių elgesio skatinimą.
5.6. Didinti ugdymo(si) galimybes įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams.
5.7. Teikti pagalbą planuojant karjerą.
5.8. Tobulinti vadovų ir mokytojų kompetencijas.
5.9. Plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą su vietos bendruomene.
5.10. Remontuoti, rekonstruoti infrastruktūros objektus.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. 2015 metų ugdymo rezultatai. Nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos įgyvendiname 17
profesinio mokymo programų (12 Politechnikos mokykloje ir 5 Viekšnių skyriuje). 2015 metais
profesinio mokymo diplomus gavo 170 absolventų Politechnikos mokykloje ir 94 Viekšnių
skyriuje. Brandos atestatai įteikti 146 mokiniams Politechnikos mokykloje ir 39 Viekšnių skyriuje.
Mokymosi pasiekimų pažymėjimus gavo 10 mokinių Politechnikos mokykloje ir 10 Viekšnių
skyriuje. Politechnikos mokykloje 9 mokiniai gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus.
7. Mokiniai. Mokykloje 2015 metų gruodžio mėn. 1 dienos duomenimis mokėsi 862
mokiniai (Politechnikos mokykloje – 610, Viekšnių skyriuje – 252). Į pirmą kursą 2015 metų
rugsėjo 1 dieną priimta 263 mokiniai Politechnikos mokykloje ir 115 mokinių Viekšnių skyriuje.
8. Mokytojai. Mokykloje 2015 metų spalio 1 dienos duomenimis dirbo 49 mokytojai
Politechnikos mokykloje ir 23 Viekšnių skyriuje. Iš viso 72 mokytojai. Pagal kvalifikacines
kategorijas: 10 mokytojų metodininkų, 42 vyresnieji mokytojai, 20 atestuotų mokytojų. Per 2015
metus visi mokytojai tobulino savo kompetencijas – dalyvavo kursuose ir seminaruose. Tobulintasi
apie 2500 val.
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III. 2015 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Pirmojo mokyklos 2015 metų veiklos tikslo „Gerinti bendrojo ugdymo bei
profesinio mokymo kokybę“ įgyvendinimas
Ugdymas bei profesinis mokymas mokykloje buvo vykdomas pagal 2014-2015 m. m.
ir 2015-2016 m. m. mokyklos ugdymo planus, kurie suderinti su Mokyklos taryba bei Mokytojų
taryba. Su Mokyklos taryba bei profesinėmis sąjungomis suderinti mokytojų krūviai. Mokytojų
taryba sprendė ugdymo proceso organizavimo, ugdymo plano įgyvendinimo, egzaminų bei
mokymosi pasiekimų, pamokų pasiskirstymo klausimus. Mokiniams teikė pagalbą mokytojai,
socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, sėkmingai dirbo Vaiko gerovės
komisija.
9. Mokyklos išorės vertinimas. 2015 metais mokykla didelį dėmesį skyrė išorės
vertinimo, kuris vyko 2014 metų gruodžio 1-4 dienomis, vertintojų komandos rekomenduojamiems
patobulinimams įgyvendinti, veiksmingiau panaudojant savo vidaus išteklius.
Vizito metu vertinta bendrojo ugdymo kokybė: stebėtos 55 veiklos, įskaitant bendrojo
ugdymo dalykų, modulių pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasių valandėles.
Vertinimo metu gilintasi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, grupių
auklėtojų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėtasi su Mokyklos, Mokytojų, Mokinių tarybomis,
metodinių grupių pirmininkais, įsivertinimą koordinuojančia grupe, Vaiko gerovės komisija,
bibliotekos darbuotojomis, ugdymo karjerai koordinatorėmis, mokinių tėvais. Analizuota mokyklos
veikla, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai.
Išorės vertinimo išvadomis buvo vadovaujamasi rengiant metinius veiklos planus,
ugdymo planus bei ilgalaikius pamokų planus, vykdant stebėseną. Atsižvelgiant į išorės vertinimo
išvadas, mokykloje pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys bei parengtas Mažeikių
politechnikos mokyklos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams
įgyvendinti, kuris patvirtintas mokyklos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VI-27.
Kiekvieną pusmetį vyko mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose detaliai analizuojami
mokinių ugdymosi pasiekimai, lankomumas, numatomos priemonės rezultatams gerinti. Vyksta
pastovi ugdymo proceso stebėsena. Mokykloje sudaromas kiekvieno pusmečio vadovų pamokų
stebėjimo grafikas. Vadovai pamokas bei kitus mokyklos užsiėmimus, renginius stebėjo pagal
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 1 priede pateiktą
pamokos stebėjimo protokolą.
2015 metais suaktyvinta metodinių grupių veikla. Didžiausias dėmesys skirtas
mokytojų pasidalinimui gerąja patirtimi bei jos sklaidai. Parengti Mažeikių politechnikos mokyklos
metodinės veiklos organizavimo nuostatai, kurie patvirtinti Mažeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VI-26. Direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.
VI-26 patvirtinta mokyklos metodinė taryba. 2015 m. gerinant bendrojo ugdymo bei profesinio
mokymo kokybę per mokinių žiemos atostogas vyko mokytojų metodinių bei mokymo priemonių
peržiūra, kurią atliko 2015 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-131 sudaryta komisija.
10. Profesinio mokymo bei profesijos mokytojų metodinės grupės veikla. 2015
metais pravesta 11 profesijos mokytojų metodinės grupės posėdžių. Parengta ir aprobuota 115
metodinių priemonių. Parengtos 2 naujos profesinio mokymo programos:
 Suvirintojo mokymo programa su 12 klasių baziniu išsilavinimu, 1 metų trukmės;
 Interjero apipavidalintojų mokymo programa su 12 klasių baziniu išsilavinimu, 2
metų trukmės.
Mokinių mokymosi motyvaciją skatina noras patekti į mobilumo stažuotes užsienyje,
kur jie įgyja profesijos mokymosi praktinių įgūdžių, patobulina užsienio kalbos žinias, susipažįsta
su kitų šalių jaunimu, plečia geografijos žinias bei bendrą išprusimą. 2015 metais mokiniai
dalyvavo:
 Apdailininkų (statybininkų) specialybės mokinių stažuotėje pagal Erasmus+
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas
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profesiniame mokyme“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265. Atranką laimėjo AS-16 grupės
apdailininkų (statybininkų) specialybės mokiniai A. Gintvainis, M. Narmontas, A. Škarovskij ir
išvyko į Chemnico mokymo įstaigą (F+U gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und
Umschulung Sachsen GmbH) Vokietijoje.
 ER-32 grupės elektros įrenginių elektromechanikų specialybės mokiniai K.
Kesminas ir K. Gaubys dalį gamybinės praktikos atliko Maltos pramoninio tipo įmonėje pagal
Erasmus+ programos projektą „Inžinerijos srities specialistai – ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1LT01-KA102-000142.
 Elektromontuotojo specialybės mokiniai M. Serapinas ir G. Tupikas iš EM-25
grupės atliko darbinę stažuotę Leipcige (Vokietija) pagal Erasmus+ programos projektą „Inžinerijos
srities specialistai - ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000142.
 SED-37 grupės mokiniai Ovidijus Sabaliauskas ir Ernestas Lukošius stažavosi
Maltoje, pramoninio tipo įmonėje. Šią galimybę jiems suteikė Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centras, kuris yra Erasmus+ programos projekto „Inžinerijos srities specialistai
– ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000142 teikėjas.
Profesijos praktinių žinių ir įgūdžių mokiniai įgyja ne tik mokomosiose dirbtuvėse
mokykloje, bet ir dalyvaudami įvairiuose konkursuose, puošdami mokyklą, miestą, kitas erdves.
Dalyvauta Mažeikių švietimo centro organizuotame teoriniame-praktiniame seminare
„Kitaip rudenėjantis parkas“. Tai miesto parko puošimas įgyvendinant floristines idėjas. Mokyklos
mokiniai, vadovaujami mokytojų A. Rimkienės ir A. Perminienės, gamtinėmis medžiagomis
papuošė miesto parką. Ant medžių puikavosi metaliniai laumžirgiai, kuriuos mokiniams pagaminti
padėjo profesijos mokytojai R. Špokauskas ir A. Kupstys.
Daug džiaugsmo suteikė miesto gyventojams bei svečiams Kalėdinis miesto bei
mokyklos originalus papuošimas.
Svarbią vietą gerinant profesinio mokymo kokybę užima mokinių profesinio meistriškumo
konkursai. Tai dalis mokykloje veikiančios gabesnių mokinių pažangos siekimo sistemos dalis.
 Dalyvauta nacionaliniame suvirintojo mokymo programos profesinio meistriškumo
konkurse „Suvirintojas 2015“, kuris vyko Alytaus profesinio rengimo centre. Rungėsi SED-27
grupės mokiniai M. Lalas, M. Petrikas ir N. Šopauskas (profesijos mokytojas A. Kupstys). N.
Šopauskas asmeninėse MMA varžybose (metalų lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais)
laimėjo pirmąją vietą, o M. Lalas TIG varžybose (metalų suvirinimas nelydžiais elektrodais) –
antrąją vietą. Mokyklos komanda laimėjo antrąją vietą.
 Tie patys mokiniai dalyvavo ir regioniniame profesinio meistriškumo konkurse
„Geriausias jaunasis Šiaulių regiono suvirintojas 2015“, kur pasiekė irgi gerų rezultatų.
 Dalyvavome ir pirmą kartą vykusiame nacionaliniame apeigų ir švenčių
organizatoriaus profesinio meistriškumo konkurse Zarasų žemės ūkio mokykloje. Mažeikių
politechnikos mokyklai atstovavo AO-40 grupės mokinės J. Kriaučiūnienė ir L. Beresnevičienė.
 Dalyvauta apdailininkų Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse Lietuvos
parodų ir kongresų centre LITEXPO tarptautinėje statybų ir remonto parodoje RESTA 2015. AS-24
grupės mokiniai V. Berenis ir M. Žlioba dalyvavo praktinių darbų konkurse.
 Respublikiniam „Jaunųjų Lietuvos meistrų“ konkursui parengta filmuota medžiaga
apie dviejų statybininkų komandų darbą. Abi komandos sėkmingai perėjo atranką ir yra pakviestos
dalyvauti konkurse.
 Lietuvos profesinių mokyklų interjero apipavidalintojo mokymo programos mokinių
profesinio meistriškumo konkurse „Kūrybinė erdvė“, kuris vyko Kauno taikomosios dailės
mokykloje, dalyvavo AP-18 grupės mokinės. Geriausiai konkurso užduotis atliko S. Klemaitė ir B.
Butaitė.
 Dalyvauta konkurse „Ornamentas“. Pateikti šeši darbai, kurių autoriai - AS-36
grupės mokiniai: E. Jastrumskytė, I. Baranauskaitė, E. Indriekas, G. Jarisonaitė, G. Lukošiūtė, E.
Rimkutė. Kiekvienas konkurso dalyvis buvo apdovanotas Padėkos raštu, o I. Baranauskaitė užėmė
antrąją vietą XI-XII klasių mokinių grupėje.
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 Jaunimo verslo idėjų konkursas „FIX’15 Mano idėja Šiaulių miestui“. Tai tradicinis
Šiaulių universiteto Interaktyvių studijų centro ir Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros tęstinis
verslumo idėjų generavimo projektas. Mokyklai atstovavo 4 mokinių komanda, pasivadinusi
„Future“: D. Šeputytė (AP-26 gr.), K. Virkšaitė (PV-39 gr.), E. Lukošius (SED-37 gr.) ir G.
Talmontas (SED-27 gr.). Jie generavo ir pristatė verslo idėją, skirtą Šiaulių miesto bendruomenės
gyvenimo užimtumui gerinti „Rytojus prasideda šiandien“. Mokyklos komanda „Future“ užėmė
ketvirtąją vietą, komandos nariai gavo pažymėjimus.
 Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje vyko Respublikinis
jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis „Savas stilius 2015“. Interjero apipavidalintojų AP-18
grupės mokinės sukūrė savitą kolekciją ir pavadino ją „Popierinė mada“. Kolekciją pristatė ir
modelių vaidmenį atliko D. Kovaitė (AP-18 gr.), E. Šateikytė (AP-26 gr.), E. Rimkutė (AP-36 gr.),
G. Lukošiūtė (AP-36 gr.) ir I. Baranauskaitė (AP-36 gr.).
 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykusioje 21-oji Lietuvos mokinių
ekonomikos ir verslo olimpiadoje dalyvavo A. Dambrauskaitė (AP-36 gr.), E. Lukošius (SED-37
gr.), R. Šonaitė (PV-39 gr.) ir K. Virkšaitė (PV-39 gr.). Šioje olimpiadoje R. Šonaitė užėmė trečiąją
vietą.
 Mokykloje vyko mokykliniai atitinkamų profesijų mokinių profesinio meistriškumo
konkursai:
 Elektrikų viktorina-konkursas.
 Mokyklinis apdailininkų (statybininkų) profesinio meistriškumo konkursas (mūro
darbų).
 Profesinį mokymą paįvairina ir daug naudos duoda pamokos ar kiti renginiai
pravedami ne mokykloje, o įmonėse, parduotuvėse bei kitose vietose.
 Naftos produktų operatorių specialybės PO-30 grupės ir aplinkos apsaugos
darbuotojų specialybės AAD-42 grupės mokiniai lankėsi Mažeikių vandenvietėje.
 Elektrikų ekskursija į Akmenės „Cementą“.
 Edukacinė ekskursija į nuotekų valymo įrenginius su AAD-42 grupės mokiniais.
 Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės mokinių edukacinė ekskursija į Kamanų
gamtinį rezervatą bei Akmenės krašto muziejų.
 Mokiniai buvo išvykę į Vilnių, kur aplankė Lietuvos Respublikos Seimą ir AB
„Swedbank“ banko centrinę būstinę. Kartu vyko ir mokiniai iš Viekšnių skyriaus su profesijos
mokytojomis D. Barakauskiene ir A. Grušiene.
 Edukacinės išvykos į įmones baigiamųjų kursų mokiniams: UAB „Darstamas“, AB
„Axis Industries“, UAB „Elmaga“, UAB „Saurida“, UAB „Taumona“, UAB „Versona“, UAB
„Omnitel“, Urvikių kultūros centras, UAB „Mažeikių vandenys“, TŪB „Meškinas“, UAB
„Rudesta“.
 Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-51 grupės mokiniai lankėsi
rekonstruotame Mažeikių muziejuje ir apžiūrėjo eksponuojamas parodas.
 Edukacinė ekskursija į papuoštą Mažeikių miesto parką. AO-53 bei PO-30 grupių
mokiniai apžiūrėjo ekspozicijas.
2015 metais - jau ketvirtus metus - vyko tradicinis jaunimo verslumą skatinantis
renginys „Verslumo savaitė“. Projekto sumanytojos - ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos E.
Pusvaškė ir V. Ramanauskienė ugdo mokinių verslumo įgūdžius. Lapkričio 9 d. mokykloje vyko
atvira pamoka „Ieškančio darbo atmintinė“. Ją vedė UAB „Saurida“ personalo direktorė D.
Steponaitienė. Paskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos, kaip parengti gerą gyvenimo aprašymą,
kaip pasiruošti susitikimui su darbdaviu ir kaip elgtis pokalbio metu. Mokiniai aktyviai bendravo ir
diskutavo apie įsidarbinimo problemas. Kitą dieną pažangiausi baigiamųjų kursų mokiniai ir juos
lydintys profesijos mokytojai vyko į šias įmones: UAB „Darstamas“, AB „Axis Industries“, UAB
„Elmaga“, UAB „Saurida“, UAB „Taumona“, UAB „Versona“, UAB „Omnitel“, Urvikių kultūros
centrą, UAB „Mažeikių vandenys“. Mokiniai susipažino su įmonių veikla, vadovais, karjeros
galimybėmis ir reikalingais darbo įgūdžiais. Vizitai įmonėse suteikė įdomią ir naują patirtį,
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leidžiančią mokiniams pamatyti ryšį tarp mokyklos ir įmonės. Mokykla džiaugiasi, kad kiekvienais
metais įmonių, kurias aplanko mokiniai, vis daugėja.
Mažeikių politechnikos mokykla prekybos centre „Eifelis“ gruodžio mėnesį
organizavo amatų mugę „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mugės tikslas – nominuoti ir apdovanoti
talentingiausius, ugdyti moksleivių teigiamą požiūrį į kūrybiškumą, darbštumą, kantrybę,
kruopštumą, estetinį skonį, suteikti galimybę saviraiškai. Renginio socialiniai partneriai – Mažeikių
verslininkų asociacija ir VšĮ „Versli Lietuva“. Mugėje dalyvavo ne tik Mažeikių rajono mokyklų
komandos, bet sulaukėme svečių ir iš Telšių rajono. Iš viso dalyvavo 19 komandų: iš Varnių
Motiejaus Valančiaus gimnazijos, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Senamiesčio pagrindinės
mokyklos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Mažeikių politechnikos mokyklos. Mugės
lankytojai galėjo įsigyti mokinių rankų darbo gaminių iš medienos, metalo, popieriaus, suvenyrų iš
keramikos, audinių bei konditerijos gaminių. Renginio sumanytoja – ekonomikos ir verslo pagrindų
mokytoja E. Pusvaškė, o idėją įgyvendino profesijos mokytoja A. Rimkienė, ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja V. Ramanauskienė ir popamokinės veiklos organizatorius V. Andrijaitis.
Net tris savaites mūsų mokykloje buvo organizuotos veiklos, skirtos supažindinti
jaunuolius su juos dominančiomis profesijomis pagal Europos socialinio fondo projektą „Pasitikėk
savimi“ (projekto kodas VP1-1.2-SADM-05-V-02-001). Projektas skirtas 16-25 metų jaunuoliams,
nedirbantiems, nesimokantiems ir nedalyvaujantiems aktyvioje darbo rinkoje. Projekto nauja veikla
„Susipažink su profesija“ buvo siekiama padėti jaunuoliams efektyviau spręsti profesijos
pasirinkimo problemas, kryptingai supažindinti su perspektyviomis profesijomis bei darbo pasiūla.
Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai vasario mėnesį tris dienas dalyvavo Litexpo
parodų ir kongresų centro rengiamoje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos
2015“. Mokyklos stendo ekspozicijai buvo pasirinktos natūralios medžiagos, erdvė dekoruota iš
popieriaus pagamintais rutuliais. Renginio metu interjero apipavidalintojų specialybės AP-18
grupės mokinės E. Selenytė, V. Bužokaitė, S. Jančauskaitė, R. Butienė demonstravo popierinių
maišelių ir dovanų dėžučių dekoravimą įvairia technika, tapybą ant stiklo bei dekupažo techniką ant
dekoratyvinių širdelių. Labai didelio dėmesio sulaukė avangardinė popierinių rūbų kolekcija (AP18 grupės mokinės E. Selenytė ir V. Bužokaitė). Kitą parodos dieną interjero apipavidalintojų
specialybės AP-18 grupės mokinės B. Butaitė ir K. Pachomova bei AP-36 grupės mokinės I.
Baranauskaitė ir G. Latakaitė stengėsi sudominti dekoravimo technika, naudojant trafaretą ir glaistą.
Taip pat buvo parodyta, kaip dekoruoti skirtukus akriliniais dažais. Parodoje dalyvavo ir mokinius
ruošė idėjų nestokojančios profesijos mokytojos: interjero apipavidalintojų profesijos mokytoja A.
Rimkienė, dailės mokytoja A. Perminienė, statybos darbų profesijos mokytojos V. Ramanauskienė
ir A. Kotenienė. Prie mūsų mokyklos ekspozicijos įrengimo prisidėjo statybos darbų profesijos
mokytojai: V. Karvauskienė, V. Šiaulienė, D. Niūniava bei suvirintojų profesijos mokytojas V.
Kirvelaitis. Mūsų mokyklos Viekšnių skyriaus V-54 gr. mokinės V. Svirušytė ir A. Miknytė
dalyvavo Respublikiniame virėjų konkurse. Jos gamino karštą vištienos patiekalą ir desertą su
obuoliais. Receptus sukūrė profesijos mokytojos E. Tamošauskienė ir G. Gelvinauskienė. Taip pat
Viekšnių skyriaus mokiniai demonstravo daržovių ir vaisių dekoravimo meną.
11. Viekšnių skyriaus veikla. Mažeikių PM Viekšnių skyriaus bendruomenė nuolat
dalyvauja mokyklos, nacionaliniuose, miesto renginiuose. Mokyklos veiklos plano tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo etapai. Sausio mėnesį SV-58 grupės mokinės M. Geribaitė, V. Bružaitė, E.
Jokubauskaitė, R. Baltavičiūtė dalyvavimo Lietuvos Junior Achievement organizacijos (LJA)
kompiuterinio modeliavimo programos Respublikiniame „VEMP” verslo čempionate.
Vasario mėnesio 4-6 dienomis dalyvavome XIII tarptautinėje žinių ir išsilavinimo
parodoje „STUDIJOS 2015”, kur pristatėme profesijas gyvai. Parodos metu vyko Nacionalinis
virėjų konkursas, kuriame dalyvavo V-54 grupės mokinės A. Miknytė, V. Svirušytė. Mokinės buvo
apdovanos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
Vasario 10 dieną MA-51, TP-50, MA-57, TP-56 grupės mokiniai dalyvavo Mažeikių
politechnikos mokyklos „Karjeros dienos 2015“ renginyje.
Vasario 24 dieną su mokiniais susitiko UAB „IDAVANG“ įmonės atstovais, kurie turi
didžiausią kiaulių auginimo tinklą Baltijos šalyse. Personalo vadovė pristatė įmonės veiklą,
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supažindino su darbo ir poilsio sąlygomis, praktikos atlikimo galimybe jų įmonėje, darbais vasaros
sezono metu.
Kovo 3 dieną Viekšnių skyriaus bendruomenė dalyvavo Tirkšlių Juozo Vitkaus Kazimieraičio pagrindinės mokyklos rengiamoje „Kaziuko mugėje”. Mokytojai supažindino su
mūsų mokyklos specialybėmis, pravedė atviras pamokas, mokiniai prekiavo konditerijos gaminiais.
Paskatinta Lietuvos prezidentės iniciatyvos kovo 10 dieną Viekšnių skyriaus
bendruomenė dalyvavo akcijoje „Lietuvai ir man“. Per grupės valandėles mokiniai pynė trispalves
apyrankes, jomis keitėsi vieni su kitais.
Kovo 12 dieną Panevėžio muzikiniame teatre vyko Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinės mokyklos organizuojamas VI-asis Respublikinis dainų konkursas
„Laisvės pavasaris“, kuris buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti.
Mūsų mokyklai atstovavo dvi solistės: M. Butnoriūtė (MA-48 gr.) – konkurse laimėjo II vietą ir jai
buvo įteiktas Švietimo ir mokslo ministro II laipsnio diplomas bei atminimo dovanos ir R.
Baltavičiūtė, kuri laimėjo III vietą ir taip pat buvo apdovanota diplomu bei atminimo dovanomis.
Balandžio mėnesį mokiniai ir mokytojai vyko į Krakių pagrindinę mokyklą dalyvauti
„Karjeros dienose“. Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus Jaunimo darbo centre buvo
pristatoma mokykla, mokymo programos, stojimo sąlygos ir kt.
Balandžio 16 dieną aktų salėje vyko tradicinis renginys „Atvirų durų dienos“.
Renginyje dalyvavo Mažeikių miesto ir rajono mokyklų mokiniai ir juos lydintys mokytojai.
Gegužės 8 dieną mokinių komanda dalyvavo vairavimo ekstremaliomis sąlygomis
meistriškumo konkurse, kuris vyko VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre. Komandą sudarė 2
nariai – tai TP-56 grupės mokinys Modestas Mažrimas, kuris dalyvavo traktoriaus figūrinio
vairavimo rungtyje ir laimėjo I-ąją vietą ir SV-58 grupės mokinys G. Kaubrys, kuris dalyvavo
automobilio vairavimo gebėjimų konkurse ant slidžios dangos. Mokinius konkursui ruošė ir lydėjo
profesijos mokytojai R. Gureckis ir P. Čiuladis.
Gegužės 28 dieną kartu su Mažeikių PM mokiniais Viekšnių skyriaus mokiniai buvo
išvykę į Vilnių, kur aplankė Lietuvos Respublikos Seimą ir „Swedbank“ centrinę būstinę.
Birželio 6 dieną dalyvavome Mažeikių miesto šventėje „Miestas upės vingyje”.
Birželio pabaigoje vyko SV-53 gr., MA-48 gr., V-54 gr., TP-47 gr., AD-46 gr. ir TP52 gr. asmens įgytų kompetencijų vertinimai.
Liepos 5 dieną dalyvavome tradicinėje Pikelių miestelio šventėje. Liepos 6 dieną
dalyvavome Viekšnių miestelio šventėje „Sportuoja visa šeima“. Šių renginių metu buvo pristatoma
mokykla ir joje ruošiamos programos.
Rugsėjo 21 d. vyko jau tradiciniu tapęs maratonas „Rudeninis bėgimas su draugais“,
kurį organizavo kūno kultūros mokytoja metodininkė S. Jaskaudienė.
Rugsėjo 25 d. mokiniai dalyvavo XXIII bėgime „Simono Daukanto takais”, kuris vyko
Akmenės r. Papilės miestelyje. Mūsų mokyklos mokiniai iškovojo du medalius: TP-59 grupės
mokinys Š. Zubas iškovojo I vietą ir SKO-62 grupės mokinys A. Žiemelis – II vietą.
Rugsėjo 27 d. mokiniai dalyvavo pirmą kartą organizuotame pasienio festivalyje
„Latvija–Lietuva“, kuris vyko Latvijos Ežerės miestelyje. Dalyvavo trys mūsų mokyklos mokiniai:
G. Stanislavaitytė (MA-57 gr.), Š. Zubas (TP-59 gr.), A. Žiemelis (SKO-62 gr.), kuris savo amžiaus
(19-50 metų) grupėje iškovojo antrą vietą.
Rugsėjo 27 dieną dalyvavome tradicinėje Mažeikių miesto šventėje „Bobų vasara
2015“.
Spalio 5 d. 16.30 val. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre vyko
Tarptautinei mokytojų dienai skirtas iškilmingas renginys, kuriame dalyvavo Seimo pirmininkė
L.Graužinienė, švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. Į renginį buvo pakviesti geriausi,
aktyviausi bei puikių ugdymo rezultatų pasiekę mokytojai iš visų savivaldybių. Mūsų mokyklai
atstovavo profesijos mokytoja metodininkė A. Grušienė.
Spalio 19–23 dienomis vyko techninių specialybių savaitė. AD-55 gr., TP-50 gr., TP56 gr., TP-59 gr. mokiniai varžėsi specialybės piešinių konkurse, automobilių slalomo varžybose,
automobilių praktinėse užduotyse.
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Spalio 22 dieną vyko „Traktorių vairavimo“ profesinio meistriškumo konkursas.
Konkurse dalyvavo ir Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos mokinių komanda.
Lapkričio 5 dieną Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykloje mokinių
komanda dalyvavo „Technikos priežiūros verslo darbuotojo“ meistriškumo konkurse. Susumavus
visų rungčių rezultatus, nugalėtojais tapo ir apdovanoti diplomais šie konkurso dalyviai: I vieta
skirta TP-59 grupės mokiniui L. Liaugminui, III vieta skirta TP-56 grupės mokiniui T. Valantinui.
Lapkričio 12 dieną Klaipėdos turizmo mokykloje vyko varžytuvių „Lietuvos etninio ir
kulinarinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Žemaitijos regiono atranka. Dalyvavo MA-57
grupės mokinės I. Armalytė, D. Skurdelytė, M. Sukurytė, TP-59 grupės mokiniai E. Mikulčikas, L.
Ežerskis, SKO-62 grupės mokinė M. Butnoriutė. Mokinius ruošė mokytojos M. Tenienė ir G.
Gelvinauskienė. Mūsų mokinių komanda užėmė III vietą. Komanda apdovanota diplomu.
Lapkričio 26 dieną organizavome Nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą
„Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinis meistriškumas 2015“, kuriame dalyvavo SV-58
grupės mokinė E. Jakubauskaitė ir užėmė trečią vietą.
Lapkričio 26 dieną pagal Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą „Nauja
erdvė – jaunimo laisvalaikiui ir iniciatyvoms“, kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų finansavimo programa, mokykloje organizuotas
mokinių ir mokytojų susitikimas su G. Liaudansku-Svaru.
Lapkričio 27 dieną SV-58 gr., MA-57 gr., MA-51gr., SKO-62 gr. mokiniai vyko į
Šiaulių areną aplankyti verslo parodą „Šiauliai 2015“.
Gruodžio 10 dieną dalyvavome amatų mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kuris
vyko Mažeikių prekybos centre „Eifelis“.
Gruodžio 14 dieną Vilniuje vyko baigiamoji konferencija „Geroji profesinio mokymo
patirtis: 2015 metai“, šiame konkurse buvo ir vyr. profesijos mokytojos E. Tamošauskienės darbų
aprašas.
2015 metais parengtos 2 naujos profesinio mokymo programos: 440081110
Konditerio ir 440034401 Kasininko – apskaitininko. Profesijos mokytojai aktyviai dalyvavo
organizuojant II kurso 12 klasių mokiniams Technologijų egzaminą: parengė užduotis, buvo darbų
vadovai ir vertintojai. 2015 metais profesijos mokytojų metodinė grupė pravedė 14 posėdžių, kurių
metu buvo aptarti svarbūs profesinio mokymo aspektai.
1 lentelė
Grupė
SV-53
TP-52
V-54
MA-48
AD-46
TP-47
Iš viso:

Įgytų kompetencijų vertinimas Viekšnių skyriuje 2015 m.
Laikiusių mokinių
Nelaikiusių mokinių
Grupės teorijos/praktikos
skaičius
skaičius
vidurkis, %
14
1
8,0
16
1
8,5
25
0
8,4
19
2
7,8
14
3
8,1
15
2
8,8
103
9
8,3

Pažangumo
vidurkis, %
92,3
93,75
100
89,4
78,6
86,7
90,12

2015 metais Viekšnių skyriuje buvo vykdomas traktorininkų mokymas, ūkininkavimo
pradmenų mokymas bei traktorininko seno pavyzdžio pažymėjimo keitimas.

Traktorininkų mokymas
(TR1, TR2, SZ, SM)
230 klausytojų

2 lentelė
Informacija apie suaugusiųjų mokymą
Ūkininkavimo pradmenų
Traktorininko seno pavyzdžio teisių
programa
keitimas
49 klausytojai
81 vnt.
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12. Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės veikla. Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės tikslas – mokinių mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas, produktyvaus darbo
pamokoje plėtojimas su motyvacijos nepraradusiais mokiniais, gilinimasis į IKT naujoves rengiant
dalyko metodinę medžiagą bei mokomąsias užduotis, kurios skatintų mokinių mokymosi
motyvaciją. Taip pat svarbūs veiksniai yra pažangumo ir lankomumo kėlimas, vertinimo aktualijos,
mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimas.
Metodinės grupės veiklos uždaviniai:
 Siekti mokymo kokybės skiriant mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas
užduotis.
 Siekiant kelti mokymosi motyvaciją skirti ilgalaikes ir trumpalaikes namų darbų
užduotis.
 Atlikti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų analizę.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė aktyviai organizuoja metodinį ir
dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, kuris glaudžiai siejasi su ugdymo proceso planavimu ir jo
įgyvendinimu, kelia mokinių mokymosi kokybę, mokytojai dalijasi gerąja pedagogine patirtimi.
Stebint mokytojų bendradarbiavimą, būtų galima išskirti dar vieną veiksnį, tai įvairių mokomųjų
dalykų tarpusavio integracija. Tai rodo pravestos atviros integruotos pamokos. Reikia pažymėti, kad
ugdymo procese aktyviai dirbama su ugdymo karjerai integravimu į mokomuosius dalykus, tai
atsispindi 2015-09-09 protokole Nr. 6. Bendrojo ugdymo metodinės grupės veikloje siekiama, kad
ugdymo programos ir metodai, taikomi darbe, skatintų mokinius veikti, aktyvintų jų pažinimą,
kūrybiškumą, keltų motyvacijos lygį bei tenkintų individualius saviraiškos poreikius bei skatintų
pajusti mokymosi sėkmę, taip pat siekti aukštesnės mokinių mokymo ir mokymosi kokybės.
Mokytojai aktyviai organizavo dalykinius bei metodinius renginius, pagal galimybes dalyvavo
kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
Kaip ir kiekvienais mokslo metais, gruodžio mėnesį, buvo organizuota bendrojo
ugdymo dalykų olimpiados savaitė. Vyko lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos,
biologijos, istorijos, geografijos, anglų kalbos dalykų olimpiados. Mokiniai galėjo pasitikrinti savo
žinias. Olimpiados rezultatai lėmė, kurie mokiniai dalyvaus rajoninėse dalykų olimpiadose.
Olimpiados visada ugdo mokinių motyvaciją, skatina siekti gilesnių žinių.
Šiemet vienas svarbesnių ugdymo uždavinių buvo ilgalaikių ir trumpalaikių namų
darbų skyrimas mokiniams, nepraradusiems mokymosi motyvacijos, ir mokymosi kokybės
gerinimas. Vienas iš būdų kelti mokinių pažangumą ir mokymosi kokybę yra vertinimas – tai
sąmoningas mokinio skatinimas mokytis ir gauti sudėtinį pažymį ar rinkti kaupiamuosius balus.
Atlikdami „Mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimą“ dauguma mokytojų akcentuoja, kad namų
darbai, ruošimasis brandos egzaminams bei kaupiamasis vertinimas yra mokymosi pasiekimų,
pažangos ir motyvacijos skatinimas.
Pusmečio pabaigoje yra atliekamas „Mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimas“, kuris
yra aptariamas metodinės grupės posėdžiuose, rezultatai fiksuojami atskiruose protokoluose.
Kadangi vienas iš uždavinių buvo namų darbų skyrimas motyvacijos nepraradusiems mokiniams,
tai atsispindėjo ir tyrime. Mokytojai išskyrė pagrindinius argumentus, kodėl tikslinga skirti
ilgalaikius ir trumpalaikius namų darbus.
Dalykų mokytojai nuolat domisi brandos egzaminų naujovėmis, su jomis detaliai
stengiasi supažindinti mokinius, akcentuoja naujoves ir išskiria esminius dalykus.
Šiemet taip pat buvo dalijamasi darbo patirtimi, lankomasi rajono dalykiniuose
metodiniuose susirinkimuose. Suorganizuoti penki metodiniai praktiniai seminarai, kuriuos vedė į
mokyklą pasikviesti lektoriai. Tai mokytojams buvo naudinga ir patogu. Dauguma mokytojų
aktyviai dalyvauja ne tik rajono, bet ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose.
Kūno kultūros mokytojos aktyviai dalyvauja su savo mokiniais įvairiose rajoninėse bei
respublikinėse varžybose ir iškovoja ne vieną prizinę vietą, pasiekia puikių laimėjimų.
Šiemet, kaip ir pernai, mokytojai per mokslo metus buvo skatinami paruošti po vieną
mokomąją ar vaizdinę priemonę ir pristatyti metodinei grupei aprobuoti. Iš viso parengtos ir
pristatytos 27 priemonės.
9

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė 2015-2016 m. m. nutarė pagal
galimybę į savo dalyką integruoti šias bendrąsias ugdymo programas: ugdymas karjerai, etninė
kultūra, žmogaus sauga, darbuotojų sauga ir sveikata, rengimas šeimai bei lytiškumas, patyčių
prevencija, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas bei lietuvių kalbos
kultūros ir specialybės kalba integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros programą. Šių programų
turinys reikalingas įvairioms šiuolaikinio žmogaus socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos
veiklos sritims ugdyti.
13. Viekšnių skyriaus bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė pravedė
9 posėdžius, kurių metu buvo analizuojamos pagrindinės bendrojo ugdymo dalykų problemos – tai
mokinių mokymasis, jų rezultatai, atsakingas egzaminų pasirinkimas, dalyvavimas įvairiuose
renginiuose, konkursuose. Bendrojo ugdymo mokytojai stengiasi atkreipti mokinių dėmesį į
valstybines šventes – organizuoja Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios paminėjimus.
Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja E. Bertulienė tęsia tradiciją organizuodama renginį Europos
kalbų dienai paminėti. Mokiniai noriai dalyvauja, pasitikrina savo užsienio kalbos žinias. Džiugu,
kad kasmet tautinį paveldą puoselėja muzikos mokytoja M. Tenienė. Ji kiekvienais metais randa
minčių, kaip suburti mokinius ir sugeba grįžti iš konkurso su prizinėmis vietomis. Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja V. Milieškienė kasmet stengiasi paskatinti mokinius dalyvauti Nacionaliniame
dailyraščio konkurse ,,RAŠOM 2015”. Dažniausiai rašymo konkurse savo jėgas bando merginos,
nors atsiranda ir vienas kitas vaikinas, pavyzdžiui, M. Lakačiauskis (TP-56 gr.). Kūno kultūros
mokytoja metodininkė S. Jaskaudienė organizuoja įvairias sportines varžybas - rankų lenkimo,
bėgimo, svorių kilnojimo.
14. Gimnazijos skyriaus veikla. 2015 m., kaip ir kiekvienais metais, sudaryti mokinių
individualūs dalykų pasirinkimai, mokinių ugdymo planai. Sudaryti 11 kl. ir 12 kl. lietuvių kalbos ir
literatūros moduliai, taip pat istorijos ir matematikos moduliai. Išplėstiniu kursu (A lygiu) lietuvių
kalbos ir literatūros dalyko mokosi viena 11 kl. grupė ir dvi 11 kl. ir 12 kl.matematikos grupės. Kitų
dalykų mokomasi tik bendruoju kursu. Dvi 11 klasės grupės pasirinko chemijos kursą. Vokiečių
kalbos savarankiškai mokosi dvi 11 kl. grupės ir viena 12 kl. grupė. Iš pasirenkamųjų dalykų
suformuotos dvi 11 klasės ir dvi 12 klasės laikinosios rusų kalbos grupės. Ugdymas karjerai, etninė
kultūra, sveikatos ugdymas, žmogaus sauga, rengimas šeimai ir lytiškumas, alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos ugdymas integruotas į kitų dalykų programas.
2015 metais mokykloje buvo organizuota bendrojo ugdymo dalykų olimpiadų savaitė.
Vyko 8 bendrojo ugdymo dalykų olimpiados. Mokiniai dalyvavo rajoninėse (anglų k., istorijos,
geografijos) olimpiadose. Pravestos integruotos anglų kalbos ir informacinių technologijų pamokos.
Vykdomos tarpgrupinės sporto varžybos. Kad skatintų mokinių motyvaciją, mokytojai pamokose
naudoja įvairius mokymo metodus, IKT, taiko mokyklos vertinimo nuostatais pagrįstą savo dalyko
vertinimo sistemą. Mokykloje pagal atskirą grafiką visų bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda
konsultacijas mokiniams, kurie dėl pateisinamos priežasties nelankė mokyklos.
Gana neblogai vertinami mokyklos brandos egzaminų rezultatai tarp rajono mokyklų
bei regiono profesinių mokyklų. Geri valstybinių egzaminų rezultatai (aukščiausias anglų kalbos
balas – 89). Labiausiai mokiniai renkasi anglų kalbos, istorijos, geografijos egzaminus. Mokytojų
tarybos posėdyje buvo atlikta išsami valstybinių bei mokyklinių brandos egzaminų lyginamoji
analizė.
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4 lentelė
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5 lentelė

6 lentelė
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Mokytojai dalyvauja švietimo ugdymo ir plėtotės seminaruose, mokymuose,
projektuose. Didelis dėmesys skiriamas pamokos vadybos tobulinimui, integracijai. (lankymasis
pamokose, seminarai).
Mokykloje vykdoma 10 neformaliojo ugdymo užsiėmimų. Būrelių veikla atsispindi
mokykloje ir už jos ribų vykstančiuose renginiuose: organizuojami seminarai, konferencijos, protų
kovos, leidžiami stendai, tiriamosios ekspedicijos, turistiniai žygiai. Mokiniai dalyvauja įvairiuose
konkursuose, sporto varžybose.
2015 metais Mažeikių politechnikos mokykloje vyko 22 neformalaus ugdymo
renginiai.
Pirmą kartą mūsų mokykla lapkričio 26 d. organizavo ir pravedė nacionalinį profesinio
meistriškumo konkursą „Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinis meistriškumas 2015“. Teisę jį
surengti mokykla įgijo mokiniams pasiekus gerų rezultatų ankstesniais metais organizuotuose
panašiuose konkursuose. Konkurse dalyvavo mokiniai iš 13 Lietuvos profesinių mokymo įstaigų:
Aukštadvario žemės ūkio, Simno žemės ūkio, Kauno buitinių paslaugų ir verslo, Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Ukmergės technologijų ir verslo, VšĮ Kuršėnų
politechnikos, Klaipėdos paslaugų ir verslo, Šilutės žemės ūkio, Mažeikių politechnikos mokyklų ir
Alytaus, Kauno Karaliaus Mindaugo, Kauno maisto pramonės ir prekybos, Šiaulių profesinio
mokymo centrų. Konkurso dalyviams buvo parengtos 4 užduotys: prisistatymas, dalykinis testas,
praktinės užduotys, vadinamasis „Žaibo turnyras“. Mažeikių politechnikos mokyklos mokinei E.
Jokubauskaitei (mokytoja A. Grušienė) skirtas III laipsnio diplomas, ji apdovanota Žemės ūkio
rūmų įsteigtu prizu. Nugalėtojams prizus skyrė ir Mažeikių politechnikos mokykla.
15. Renginiai. 2014-2015 metų vasario mėn. mūsų mokykla dalyvavo prevenciniame
projekte „Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir integravimo į darbo
rinką mažinimo priemonė“.
Vasario 10 dieną mokyklos aktų salėje vyko renginys, skirtas mokyklos laikraščio
„Žvilgsnis“ 10 metų jubiliejui paminėti.
Vasario 13 dieną kartu su Ventos progimnazija buvo surengta akcija „Gyva laisvės
siena“, skirta Vasario 16-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
Vasario 20-23 dienomis vyko tradicinis renginys „Karjeros dienos 2015“, pirmoji
diena buvo paskelbta „Profesijų pasikeitimo“ diena. Antrąja dieną vyko profesinio informavimo ir
orientavimo paskaitos – mokinių susitikimai su kolegijų atstovais. Trečiąją dieną antro ir trečio
kurso mokiniai, profesijos mokytojai susitiko su darbdaviais.
Vasario 20 dieną paskutinis skambutis nuskambėjo baigiamųjų kursų mokiniams
paskutinio skambučio šventėje „Gero vėjo“.
2015 metais mokykloje buvo vykdoma programa, skirta rajono bendrojo ugdymo
mokykloms - kūrybinė mugė „Mokinių profesinis veiklinimas, sukuriant palankias mokymosi
aplinkas“.
Kovo 10 dieną vyko akcija „Lietuvai ir man“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
dienai paminėti.
Balandžio 15 dieną Mažeikių politechnikos mokyklos aktų salėje vyko tradicinis
renginys „Atvirų durų dienos“.
Kovo pabaigoje vyko „Vaikų linijos“ inicijuota „Veiksmo savaitė be patyčių“. Mūsų
mokykla kasmet tradiciškai dalyvauja šioje akcijoje.
Gegužės 26 dieną Senamiesčio parke vyko renginys vaikams ir jaunimui „Vaikai –
gyvenimo gėlės“, renginį organizavo mūsų mokyklos mokiniai (AO-40 grupė).
Birželio 1 dieną, jau antrą kartą mokykloje, vyko tarptautinis dainų festivalis „Muzika
sielai“.
Birželio 2 dieną, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, vyko tradicinis renginys „Geriausieji
2015“.
Birželio 26 d. mokyklos aktų salėje vyko Diplomų įteikimo šventė.
Rugsėjo 1-oji diena - Mokslo ir žinių šventė.
Rugsėjo 17 dieną mokykloje vyko tradicinis renginys „Statybininkų diena 2015“
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Rugsėjo 22 d. Vytauto Klovos muzikos mokykloje surengtas koncertas-paroda „M. K.
Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“, skirta kompozitoriaus 140-osioms gimimo metinėms paminėti.
Spalio 3 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas Mokytojo dienai.
Spalio 22 dieną vyko antrasis Solidarumo bėgimas „JUNKIS-BĖK-PADĖK“.
Lapkričio 11 d. Mažeikių politechnikos mokykla ir Mažeikių verslininkų asociacija
pasirašė dvišalį dokumentą, kuriuo įsipareigojo organizuoti loginio mąstymo žaidimą „Protų mūšis“
Mažeikių rajono ugdymo įstaigų mokiniams ir Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto studentams.
Lapkričio 12 dieną mokykloje vyko rajoninis renginys „Sportuodamas tobulėk
visapusiškai“.
Lapkričio 7 d. 5-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje
„MOKYKLA 2015“ apdovanoti mokyklos mokytojai ugdymo plėtotės centro organizuotame
mokytojų šokių konkurse laimėję prizinę vietą.
Gruodžio 1 d. Senamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko protmūšis, skirtas pasaulinei
kovos su AIDS dienai paminėti. Mūsų komandai sekėsi puikiai ir jie iškovojo garbingą I vietą ir
350 eurų pasirinktai kelionei.
Gruodžio 18 d. vyko prevencinis renginys „Kalėdinė naktis mokykloje“.
Gruodžio 21–23 dienomis vyko renginys „Gerumos savaitė“.
16. Sportinė veikla. Kaip visada mokykloje propaguojama sportinė veikla. Ugdomas
fizinis mokinių pasirengimas, organizuojamas mokinių užimtumas. Mokykloje suorganizuotos
sportinės varžybos:
1. Tarpgrupinės krepšinio varžybos.
2. Tarpgrupinės svarsčių kilnojimo.
3. Tarpgrupinės rankų lenkimo varžybos.
4. Tarpgrupinės futbolo varžybos.
5. Krepšinio žaidimo 3x3 į vieną krepšį varžybos, organizuotos su policijos
pareigūnais.
6. II Lietuvoje solidarumo bėgimas.
7. Tarpgrupinės šaškių-šachmatų varžybos.
Dalyvavimas kitose varžybose:
1. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų šaškių-šachmatų varžybos.
Šachmatininkų komanda laimėjo II vietą. Merginų šaškininkių komanda laimėjo II vietą.
Šaškininkų komanda laimėjo II vietą.
2. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos.
V.Bučius (AS-34 gr.) I vieta, M. Lalas (SED-27 gr.) II vieta, M. Kalinauskas (SED-37 gr.) II vieta.
3. Regioninės virvės traukimo varžybose laimėta III vieta.
4. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų krepšinio varžybose - IV vieta, o
Regioniniame profesinio mokymo mokyklų krepšinio turnyre „Žeimelis – 2015“ - II vieta.
5. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų futbolo varžybose užimta I vieta.
6. Regioninės stalo teniso varžybose - III vieta, asmeninėse varžybose – J. Kuldo
iškovojo II vietą.
17. Šokių būrelio veikla. Mažeikių politechnikos mokyklos šokių būrelis 2015 m. m.
aktyviai dalyvavo įvairiuose ne tik mokyklos renginiuose, bet ir už jos ribų. Šokėjai savo talentą
rodė Latvijos respublikos Saldus mieste ir jame vykusiame „Talentų šou“ užėmė II vietą.
Kolektyvas kasmet aktyviai dalyvauja miesto šventėje „Bobų vasara“. Buvome pakviesti į Tirkšlius,
kur vyko šokio fiesta „Mes - vaikai, mes - pasaulis“, kur šokėjai galėjo ne tik pasirodyti, bet ir
sudalyvauti seminare. Taip pat dalyvavome „Čiurlioniui – 140“ vykusiame minėjime, o Šiauliuose
vykusiame festivalyje „Griausmas 2015“ tapome laureatais. Visuomet šokėjai dalyvauja mokyklos
renginiuose: krikštynose, geriausiųjų šventėje, eglutės įžiebimo šventėje, mugėse ir kituose
renginiuose.
18. Mokyklos biblioteka. 2015 metais bibliotekoje buvo organizuotos įvairios
parodos. Viena iš jų – 2015-ieji – Etnografinių regionų metai Lietuvoje. Taip pat literatūros paroda,
skirta Sausio 13-ajai paminėti ,,Nėra jau, nėra jau kitos išeities, – išėjom TĖVYNĖS keliu“. Sausio
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mėnesį buvo parengta knygų paroda, skirta vyskupo, poeto, kalbininko, matematiko, vertėjo Antano
Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti. Vasario mėnesį Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai paminėti suorganizuota literatūros paroda ,,Kas žino praeitį – valdo ateitį“. Literatūros
paroda ,,Mes knygnešių legendą tęsiam...“, skirta Knygnešio dienai paminėti. Knygų paroda
„Pažadinus, kas buvo užmigdyta, / Velykų saulė patekėjo rytą“. Literatūros paroda, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Rugsėjo mėnesį – knygų paroda, skirta Statybininkų
dienai, kurią mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai švenčia. Spalio mėnesį suorganizuota knygų
paroda literatūros tyrinėtojos, kritikės Viktorijos Daujotytės 70-mečiui paminėti. Lapkričio mėnesį knygų paroda prozininko, dramaturgo, publicisto Ričardo Gavelio 65-osioms gimimo metinėms
paminėti. Knygų paroda, skirta Kalėdoms „Viskas apie Kalėdas“.
Viekšnių skyriaus bibliotekoje nuolat organizuojamos teminės parodos. Rugsėjo
mėnesį moksleiviams užvesti formuliarai, išduoti vadovėliai. Fondai papildyti naujomis knygomis,
pildomi fondo apskaitos dokumentai, fondo inventoriaus knyga, bibliotekininko dienoraštyje
registruojami lankytojai ir skaitytojai. Bibliotekos vedėja dalyvauja miesto mokyklų bibliotekininkų
metodiniuose pasitarimuose, bendradarbiauja su rajono bibliotekomis.
19. Bendrabučio veikla. Mokyklos bendrabutyje organizuojami įvairūs renginiai.
Pagal bendrabučio veiklos planą buvo išrinkta bendrabučio taryba, kuri sėkmingai atlieka savo
darbą.
Aktyviai vykdoma antrinių žaliavų rūšiavimo pažintinė ir praktinė veikla: aiškinama,
kodėl plastikinius butelius į konteinerį reikia mesti be kamštelių, pradėti atskirai rinkti plastikiniai
buteliai (kamštelius renka jau seniai), prašoma senos duonos ir batono nemesti su šiukšlėmis, o
rinkti atskirai.
Naujovė narkotinių medžiagų vartojimo prevencinėje veikloje – policijos pareigūnų su
šunimi reidai bendrabutyje.
Bendrabučio ketvirto aukšto fojė mokiniai nuolat žaidžia tenisą, įrenginėjamas sporto
kambarys.
2015 metais bendrabutyje vyko šie renginiai:
1. Išleisti stendai žalingų įpročių prevencijai (alkoholinių gėrimų vartojimo
prevencija), savaitei be patyčių, apie rūkymo, ausinukų žalą, apie kraujo donorystės naudą,
sveikinimas su Kalėdom ir Naujaisiais metais.
2. Politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus bendrabučio gyventojų komandų
teniso turnyras.
3. Tinklinio varžybos su Viekšnių skyriaus bendrabučio komanda (2 kartus
Viekšniuose).
4. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija – policijos reidai bendrabutyje 35, 46,
57, 58 kambariuose vasario, kovo mėn.
5. Savaitė be patyčių - kino vakaras kartu su Viekšnių skyriaus bendrabučio
gyventojais.
6. Surengti blynų, karamelinio, šokoladinio, obuolių pyragų vakarėliai.
7. Du kino vakarai bendrabučio salėje.
8. Dvi neatlygintinos kraujo donorystės akcijos. Pirmą kartą neatlygintinais kraujo
donorais tapo V. Negreckis, H.Tautvydas ir D. Noreikis.
9. Bendrabučio gyventojas K. Gaubys dalijosi įspūdžiais iš projekto Maltoje.
10. Surengtos bendrabutyje gyvenančių pirmakursių krikštynos.
11. Susitikimas su mokyklos bendruomenės sveikatos priežiūros specialiste V.
Šakiene (apie asmens higieną, sveiką mitybą ir dienos režimo svarbą).
12. Bendras Politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus bendrabučių tarybų
susirinkimas.
13. Bendrabučio teniso turnyras.
14. Vykome į susitikimą su reperiu, visuomenės veikėju G. Liaudansku – Svaru.
15. Dalyvavome karaokės konkurse bendrabutyje Viekšniuose.
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Antrojo mokyklos 2015 metų veiklos tikslo „Plėtoti pagalbos mokiniams sistemą“
įgyvendinimas
20. Mokinių pažangos stebėjimas. 2015 metais sukurta mokinių pažangos stebėjimo
sistema.
Pažanga stebima kiekvieno bendrojo ugdymo dalyko. Vykdomas tyrimas, kurio metu
fiksuojami dalyko pažymiai – pagrindinės mokyklos atsineštas pažymys ir mūsų mokykloje visų
pusmečių bei metiniai pažymiai. Pildoma 7 lentelė.
7 lentelė
Mokinių pažangos stebėjimas
Eil.
Nr.

Pavardė

Pagrindi
nės
mokyklo
s metinis

Vardas

I k.
I p.

I k.
II p.

Met
inis

II k.
I p.

II k.
II p.

Meti
nis

Egza
mina
s

Pastabos

1.
2.
3.
...
Grupės

Stebima atskirų mokinių pažanga (8 lentelė)

Metinis

Pusmetis

Signalinis

Planuojamas

2015-2016 m.m.
II pusmetis

Pusmetis

Signalinis

Planuojamas

I pusmetis
Metinis

Pusmetis

Signalinis

Planuojamas

2014-2015 m.m.
II pusmetis

Pusmetis

Signalinis

Dalykai

I pusmetis
Planuojamas

Pagrind.
mokyklos metinis

8 lentelė
.......grupės mokinio/ės..................................................................................... pažangos
įsivertinimas

Lietuvių k. ir lit.
Anglų k.
Matematika
Informacinės
technologijos

Stebima visos grupės mokinių pažanga pirmame, antrame ir trečiame kursuose (9
lentelė)
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9 lentelė
_________grupės mokinių mokymosi pažangos stebėjimas
Eil.
Nr.

Pavardė,
vardas

10 kl.
vidurkis

I kurso
I pusm.

I kurso
II
pusm.

Metini
s

II
kurso
I
pusm.

II
kurso
II
pusm.

Metini
s

III
kursas
I
pusm.

Metini
s

Pastab
os

1.
2.
...
Bendras
grupės

Mažėjant įvertinimams mokytojai vykdo individualius pokalbius su mokiniais, nustato
„smukimo“ priežastis, ieško būdų, kaip pagerinti situaciją.
Kiekvieno pusmečio pabaigoje aptariami signaliniai pusmečiai dalykų pamokose bei
grupių valandėlėse. Numatomos priemonės rezultatams gerinti.
21. Mokinių saugumas mokykloje. Siekiant efektyvinti pagalbą ir paramą
mokiniams, užtikrinti saugumą mokykloje, atliktos mokinių apklausos: „I kurso mokinių adaptacija
mokykloje“ ir „Pagalbos mokiniui efektyvumas“, rezultatai pristatyti ir išanalizuoti mokytojų
tarybos posėdžiuose.
Siekiant pagerinti pamokų lankomumą, organizuotas „Geriausiai pamokas lankančios
grupės konkursas“. Konkursą laimėjusioms grupėms (Mažeikių PM ir Viekšnių skyriaus)
organizuota pažintinė-pramoginė ekskursija į Anykščius. Pamokų lankomumo problemos
sistemingai analizuojamos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, į kuriuos kviečiami pamokas
praleidinėjantys mokiniai kartu su tėveliais.
Pagal 2015 m. renginių planus organizuoti įvairūs prevencijos renginiai.
2015 m. kovo mėn. dalyvavome „Vaikų linijos“ inicijuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė
BE PATYČIŲ“. Mokiniams organizuotos paskaitos bendrų grupių valandėlių metu, mokyklos
bendrabutyje organizuota prevencinio kino popietė, filmų peržiūra, diskusija, kurioje dalyvavo ir
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus bendrabučio gyventojai.
Gegužės mėnesį minima Pasaulinė Nerūkymo diena. I kurso mokiniams buvo
suorganizuota paskaita „Rūkymo žala“, dalijami sveiką gyvenseną propaguojantys lankstinukai.
Kartu su mokiniais įsijungėme į respublikinę akciją „Gegužė – mėnuo be smurto prieš
vaikus“. Kartu su dailės, dizaino mokytojomis mokiniai gamino popierines gėles, tapė mandalas,
sukūrė socialinį plakatą „Auginti – tai augti su savo vaiku“. Mokinių darbeliai papuošė miesto
viešąsias erdves. Su I kurso mokiniais dalyvavome rajoniniame renginyje „Vaikai – gyvenimo
gėlės“. Visiems mokiniams mokykloje suorganizuota bendra grupių valandėlė, kurios metu skaityta
paskaita „Vaiko teisės. Saugumas. Pagalba“.
Birželio 1 d. tradiciškai mokykloje vyko geriausiųjų mokinių pagerbimas, renginyje
padėkota geriausiai besimokiusiems, stropiausiai pamokas lankiusiems, aktyviausiems mokiniams,
pagerbti mokinių tėveliai.
Sistemingai buvo tobulinamos mokinių socialinės kompetencijos. Antrus metus iš eilės
mokiniai dalyvauja organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuojamame ir LR Švietimo ir mokslo
ministerijos remiamame projekte „Solidarumo bėgimas „Junkis. Bėk. Padėk“. Renginio metu ne tik
propaguojama sveika gyvensena, sportas, bet ir renkamos lėšos skurdžiai gyvenantiems vaikams.
Taip pat mokiniai buvo įtraukti į respublikinį prevencinį projektą „Kompleksinis informavimas ir
švietimas kaip socialinių problemų ir integravimo į darbo rinką mažinimo priemonė“, vyko į
prevencinio futbolo stovyklą.
Siekėme mokinius įtraukti į veiklas, leidžiančias patirti sėkmę, ugdėme socialinę
atsakomybę, toleranciją, solidarumą, iniciatyvumą, pagalbą kitam ir kitokiam. Tuo tikslu Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje organizuota paramos mugė „Draugiškumo mozaika“,
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skirta Tolerancijos dienai paminėti. Mažeikių politechnikos mokykloje tradiciškai vyko kalėdinė
Gerumo savaitė, kurios metu taip pat vyko labdaros mugė. Mugių metu renkamos lėšos skurdžiai
gyvenančių mokinių nemokamam maitinimui.
Vykdant žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją, glaudžiai bendradarbiaujama
su Mažeikių policijos komisariatu. Kasmet visoms I kurso grupėms Prevencijos poskyrio
pareigūnės praveda grupių valandėles apie nepilnamečių teisinę atsakomybę.
Siekiant didinti vaikų užimtumą, motyvuoti ir skatinti vaikus rinktis pozityvų ir
turiningą laisvalaikį bei atitraukti juos nuo socialiai nepageidautinos veiklos 2015 m. rugsėjo
mėnesį kartu su policijos pareigūnais mokykloje organizuotas krepšinio 3x3 turnyras.
Gruodžio mėnesį mokykloje paminėta Pasaulinė Kovos su AIDS diena. Propaguojant
sveiką gyvenseną Mažeikių politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje pirmų kursų mokinių
komandoms organizuoti protmūšiai „AIDS: geriau žinoti“. Besiruošdami renginiams mokiniai
dalyvavo socialinės pedagogės ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės inicijuotame piešinių
ir socialinės reklamos konkurse „Žalingiems įpročiams – NE“.
22. Auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla. 2015 metų pradžioje buvo
pravestas bendras auklėjamojo darbo metodinės grupės ir VGK susirinkimas, išklausytas aktualus
bendruomenės mokyklos vyr. soc. pedagogės pranešimas „Ką daryti, jei įtariu, kad mokinys vartoja
narkotikus“.
Svarstytas mokinių pažangos stebėjimo sistemos mokykloje klausimas, mokyklos
bendruomenės sveikatos priežiūros specialistės bendradarbiavimo su grupių auklėtojais galimybės.
Grupių auklėtojai išklausė pranešimą „Bendradarbiavimo su tėvais svarba ir iššūkiai“, pasidalijo
savo patirtimi. Taip pat grupės susirinkimų metu svarstyti pasiekimų analizės ir blogo lankomumo
klausimai.
2015-08-24 Auklėjamojo darbo metodinės komisijos susirinkime buvo išklausytas
grupei vadovavusios A. Liubeznovos ataskaitinis pranešimas. Jame buvo akcentuoti šie pagrindiniai
darbai:
 Metodinės komisijos parengtas, svarstytas ir pateiktas naujas grupės auklėtojo
veiklos aprašas su jame nustatytomis bendrosiomis nuostatomis, grupės auklėtojo teisėmis,
uždaviniais, veiklos sritimis ir atsakomybe.
 Vėluojantiems į pamokas mokiniams paruoštas pildymui informacinis pranešimas
dėl vėlavimo į pamokas.
 Siekiant mokymosi kokybės geresnių rezultatų, metodinės grupės nariai dalyvavo ir
padėjo organizuoti mokinių apklausas dėl kiekvieno mokinio mokymosi stiliaus nustatymo. Gauti
rezultatai buvo pristatyti mokyklos bendruomenei ir jais pasinaudojo visi mokytojai.
Susirinkime išrinkta nauja Auklėjamojo darbo metodinės grupės pirmininkė profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė. Darbo grupės susitikime rugsėjo mėnesį buvo
numatytas metodinės grupės veiklos tikslas – mokinių švietimo ir auklėjimo proceso veiksmingumo
užtikrinimas. Šiam tikslui įvykdyti vienas iš uždavinių yra mažinti mokinių nubyrėjimą ir skatinti
motyvaciją mokytis. Pasitelkiant į pagalbą socialinę pedagogę I. Grinkevičienę, direktoriaus
pavaduotoją ugdymui S. Čupkovienę, gimnazijos skyriaus vedėją S. Kiškėnienę buvo organizuota
mokinių lankomumo patikra pirmose ir paskutinėse pamokose. Pagyrimo už gerai atliekamą
lankomumo kontrolę nusipelnė SED–46 auklėtoja I. Kerienė, PV-48 gr. auklėtoja A. Liubeznova,
AP–49 gr. auklėtoja J. Čapienė. Susitikime auklėtojos pasidalino savo patirtimi ir pastebėjimais.
Antro kurso mokiniai šiais mokslo metais ruošiasi egzaminams. Surinkti lankomumo duomenys
rodo, kad mokiniai nesupranta egzaminų svarbumo. Aptartos priemonės, kaip pagerinti lankomumą,
auklėtojai pasidalino savo įžvalgomis. Spalio mėnesį įvyko auklėjamojo darbo metodinės grupės
susirinkimas su Vaiko gerovės komisijos nariais ir mokyklos vadovais. Pavaduotoja S. Čupkovienė,
pravedusi pokalbius su grupių auklėtojais bei mokiniais, įvardijo pagrindines mokyklos nelankymo
priežastis – augina vaikus arba jų laukiasi, dirba dėl įvairių svarbių priežasčių, nelanko be
priežasties. Apie susidariusią padėtį ruošiantis brandos egzaminams kalbėjo M. Timinskienė, V.
Pikturnienė, Z. Pušinskienė. Jos pažymėjo, kad būtina lankyti pamokas, todėl kad intensyvesnis
mokymas vyksta, būtent, mokykloje. Susitikimo metu grupių auklėtojai buvo įpareigoti dėl svarbių
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priežasčių Lietuvoje dirbantiems mokiniams pateikti atsiskaitomųjų darbų laiką. Mokytoja A.
Kontenienė siūlė, kad sistemingai mokykloje vyktų konsultacijos po darbo valandų, kad dirbantys
mokiniai, baigę 12 klasių, galėtų ateiti mokytis. Buvo nuspręsta, kad kiekvieno mėnesio paskutinį
trečiadienį nuo 17.00 iki 18.30 val. mokykloje bus teikiamos konsultacijos mokiniams, negalintiems
kasdien lankyti mokyklos. Tai taikoma bus daugiau po 12 klasių suformuotoms grupėms. Keleto
mėnesių konsultacijų analizė rodo, kad ši priemonė yra veiksminga.
23. Viekšnių skyriaus auklėjamojo darbo metodinė grupė pravedė 7 posėdžius,
kurių metu buvo apsvarstyti aktualūs klausimai. Daug dėmesio skirta mokinių pažangumo ir
lankomumo klausimams. Opi problema – lankomumas. Auklėtojai ieškojo įvairiausių būdų, kaip
gerinti pamokų lankomumą. Būdai ir priemonės – laiškų rašymas, telefoniniai pokalbiai, tėvų
išsikvietimas į mokyklą, socialinės pedagogės pagalba, ryšių palaikymas per socialinius tinklus. Jau
antri metai rinkome geriausiai lankančią grupę. Šis konkursas turi įtakos lankomumui gerinti. 20142015 m. m. geriausiai lankančia grupe tapo MA-57 grupė (grupės auklėtoja D. Barakauskienė).
Labai pasiteisino bendros grupių valandėlės, kurių metu buvo pakviesti įdomūs lektoriai,
darbdaviai, policijos atstovai.
Trečiojo mokyklos 2015 metų veiklos tikslo „Tobulinti lyderyste ir tarpusavio
pagalba grįstus santykius bendruomenėje“ įgyvendinimas
24. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Per 2015 metus visi mokytojai tobulino
savo kompetencijas dalyvaudami kursuose ir seminaruose – tobulintasi apie 2500 val. 2015 m.
mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai – vertinimas ugdymo procese, dalykų
ryšiai ir integracija. 2015-04-08 visiems mokyklos mokytojams vyko bendras seminaras „Mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimas”. Jį vedė lektorė A. Šarskuvienė – lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja, mokyklų ir
mokinių vertinimo klausimais stažavosi užsienyje: Mančesteryje (Didžioji Britanija), Prahoje
(Čekija). Suaktyvinta gerosios patirties sklaida: atviros integruotos pamokos, metodinės literatūros,
seminarų medžiagos pristatymai. Pedagogai aktyviai dalyvavo rajono metodiniuose seminaruose.
Dauguma mokytojų aktyviai dalyvauja ne tik rajono bet ir respublikiniuose renginiuose,
konkursuose, projektuose.
Mokytojai kiekvienais metais planuodami savo veiklą, pildo kvalifikacijos tobulinimo,
kompetencijų įgijimo bei ugdymo planą. Planai analizuojami, vertinami bei aptariami su kiekvienu
pedagogu. Kiekvienais metais vedami visiems mokytojams seminarai pagal tų metų prioritetus.
2014 m. vyko bendras visiems pedagogams Evaldo Karmazos seminaras „Mokytojų psichinė
sveikata: iš kur gauti jėgų, dirbant su sunkiais vaikais?“ Seminarų medžiaga visiems prieinama –
patalpinta mokyklos vietinio tinklo diske „Bendras“ – „Seminarų medžiaga“.
Daug mokytojų kėlė kvalifikaciją ir gilino kompetencijas nuotoliniuose mokymuose ar
seminaruose.
Dalis mokytojų tobulino kvalifikaciją bei įgijo naujų bei patobulino turimas profesines
kompetencijas ES projektuose:
 Pagal ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto
„Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme“ Nr.2014-1-LT01-KA102-000265
profesijos mokytojų A. Rimkienės ir V. Andrijaičio stažuotės Vokietijoje (Chemnice).
 Dalyvavimas Erasmus+ programos profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių
asmenų mobilumo projekte „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse
skirtingų gebėjimų mokiniams“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013323. Darbinė stažuotė Ispanijoje:
dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čupkovienė ir stalių specialybės profesijos
mokytojas metodininkas D. Niūniava.
Gautas žinias bei įgūdžius mokytojai ir vadovai organizuojantys profesinį mokymą
pritaikė savo veikloje. Pirmiausia – vykdė stažuotėse įgytos patirties sklaidą mokykloje, rajoninėje
spaudoje ar regione. Po Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo
projekto „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų
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mokiniams“ Nr.2015-1-LT01-KA102-013323, parengta neformaliojo profesinio mokymo staliaus
programa ir pateikta Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centrui. Susidomėjimo sulaukė
integruota pamoka interjero apipavidalintojų ir apdailininkų specialybės mokiniams „Lipnios
plėvelės naudojimo galimybės interjere“. Mokytojai supažindino su parengta metodine medžiaga
apie lipnios plėvelės rūšis, jų savybes ir pritaikymo galimybes, perteikė įgytus įgūdžius stažuotės
Vokietijoje metu pagal VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro koordinuojamą Erasmus+:
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas
profesiniame mokyme“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265.
25. Metodinių grupių veikla. Mokytojų metodinių grupių vienas uždavinių –
metodinis ir dalykinis mokytojų bendradarbiavimas organizuojant ugdymo procesą; pedagoginių ir
metodinių naujovių skleidimas; dalijimasis gerąja pedagogine patirtimi. Geriau ir efektyviau 2015
metais mokytojai dalinosi savo patirtimi ne tik mokykloje, bet dalyvavo ir atsakingose
respublikinėse veiklos. Profesijos mokytoja metodininkė V. Šiaulienė dalyvavo architektūros ir
statybos profesinio mokymo respublikinės komisijos veikloje; 2015-04-06 profesijos mokytoja B.
Šeštakauskienė parengė teorinės ir praktinės dalies užduotis kompetencijoms vertinti pagal Naftos
produktų operatoriaus modulinę programą, o liepos mėnesį dalyvavo vertinant Naftos produktų
operatoriaus modulinę programą. Parengtos ir išsiųstos Šiaulių prekybos ir amatų rūmams teorinės
ir praktinės dalies užduotys Aplinkos apsaugos darbuotojo bei Interjero apipavidalintojų profesijų
kompetencijoms vertinti.
2015 m., kaip ir pernai, mokytojai per mokslo metus buvo skatinami parengti po vieną
mokomąją ar vaizdinę priemonę ir pristatyti metodinei grupei aprobuoti.
Siekiant skatinti darbuotojų aktyvumą, tobulinti mokyklos veiklą ir kurti teigiamą
mokyklos įvaizdį mokyklos internetinėje svetainėje pateikiama mokykloje vykstančių renginių
medžiaga. Sudarytos darbo grupės bei komandos mokyklos vidaus dokumentų sudarymui bei
kitiems svarbiems mokyklos darbams atlikti.
Siekiant užtikrinti visakeriopą grupių auklėtojų bendradarbiavimą lapkričio mėnesį
auklėjamojo darbo metodinėje grupėje savo patirtimi dirbant su specialių poreikių mokiniais
dalijosi profesijos mokytojai G. Budreckis, V. Ramanauskienė. Gruodžio mėnesį patirtimi ir
įžvalgomis apie I kurso mokinių adaptaciją mokykloje ir pirmo kurso grupių bendruomenių
formavimąsi dalijosi N. Pavlovienė, I. Kerienė, D. Žukauskienė, A. Liubeznova ir kt.
Mokykloje vykdoma mokytojų darbo patirties sklaida. Lapkričio mėnesį profesijų
mokytojų metodinės grupės posėdyje vyko pasidalijimas darbo patirtimi dirbant Moodle aplinkoje.
Spalio mėnesį pasidalinta darbo patirtimi vedant integruotas pamokas. Mokytojų tarybos posėdyje,
atsižvelgiant į išorės audito siūlymus, buvo priimtas nutarimas, kad per mokslo metus kiekvienas
mokytojas praves bent po vieną atvirą integruotą pamoką. Vyko:
 Integruota pažintinė geografijos ir civilinės saugos viktorina-žinių ringas „Tapkime
Žemės globėjais“ Žemės dienai paminėti.
 Atvira pamoka „Ieškančio darbo atmintinė“. Vedė UAB „Saurida“ personalo
direktorė D. Steponaitienė. Paskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos, kaip parengti gerą gyvenimo
aprašymą, kaip pasiruošti susitikimui su darbdaviu ir kaip elgtis pokalbio metu. Mokiniai aktyviai
bendravo ir diskutavo apie įsidarbinimo problemas.
 Integruota braižybos ir informacinių technologijų pamoka.
 Integruotos anglų kalbos ir informacinių technologijų pamokos.
 Atvira pamoka „Projekto rengimas“ (AP-49 gr.).
Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. Lapkričio mėnesį vyko visų grupių mokinių tėvų
susirinkimai.
Tėvų atstovai yra įtraukti į Mokyklos tarybą ir Vaiko gerovės komisiją. Deja, jų
veikloje tėvai menkai dalyvauja. Viena iš priežasčių – sunku suderinti darbą su visuomenine veikla.
Siekiant įtraukti kuo didesnį tėvelių skaičių į mokyklos gyvenimą, tėvai kviečiami į
mokyklos renginius, pradedant Rugsėjo 1-osios švente, vėliau Paskutinio skambučio šventė, kovo
mėnesį kasmet organizuojama tėvelių darbų paroda. Tradiciškai tėvai kiekvienais metais kviečiami
dalyvauti geriausiųjų mokinių pagerbimo šventėje. Ne išimtis buvo ir šių metų renginys
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,,Geriausieji 2015“. Birželio mėnesį mokykloje vyko profesijos kvalifikacijos pažymėjimų įteikimo
ceremonija. Apie renginį visuomenė buvo informuota mokyklos tinklapyje, išsiuntinėti kvietimai
tėvams.
Ketvirtojo mokyklos 2015 metų veiklos tikslo „Infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra“ įgyvendinimas
26. Infrastruktūros atnaujinimas. Mokykloje suremontuoti teorinio korpuso
kabinetai T-106, T-208, naujai įrengtas informacijos centras, T-301 kabinete apšiltinta išorinė siena,
T-202 kabinete suremontuota galinė siena, naujai įrengtas T-101A kabinetas. Perdažytos teorinio
korpuso I aukšto lubos, atnaujintos kolonos pirmo aukšto fojė. Teoriniame korpuse pakeisti 45
langai, sumontuotos kabinetuose 29 žaliuzės. Gamybiniame korpuse suremontuotas D-305
kabinetas, pradėtas remontuoti elektromontuotojų kabinetas D-202. Kultūriniame-buitiniame
korpuse pakeisti 22 langai. Nutiestas interneto kabelis į moksleivių bendrabutį, pradėtas
bendrabučio penkto aukšto remontas, pakeista bendrabučio penkto aukšto elektros instaliacija,
perklijuoti tapetai budėtojų patalpoje, keturiuose svečių kambariuose sumontuotos 4 žaliuzės.
Viekšnių skyriuje suremontuotas kabinetas Nr. 5, perdažytos sienos kabinete Nr. 45.
Kabinetuose pakeisti 29 langai, sumontuota trisdešimt žaliuzių, bendrabutyje atliktas ketvirto aukšto
fojė remontas.
2015 m. uždirbta 66 084,85 Eur pajamų. VMI pravedė 2 046,20 Eur 2% gyventojų
pajamų mokesčio. Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros už pasėlius gauta 4069,51 Eur.
2015 m. įsigyta: automobilis „Opel Vivaro“, automobilinė priekaba.
Siekiant pagerinti profesinio mokymo kokybę, įsigyti kasos aparatai (2 vnt.),
projektoriai (10 vnt.), kompiuteriai (9 vnt.), daugiafunkciniai švietimo aparatai (2 vnt.), 2 skaneriai,
4 spausdintuvai, akumuliatorinis gręžtuvas. Įsigyta sporto inventorius (sportinė apranga, kamuoliai,
kilimėliai ir kt.), kabineto baldai, kušetės (4 vnt. mokyklos bendrabutyje), stalviršiai, dūmų mašina,
belaidis mikrofonas, 6 vnt. kamštinių lentų, 3 vaizdo kameros, biuro kėdžių.
Pagal panaudos sutartis gauta 15 kompiuterių mokymo programų, 31 naudotas
kompiuteris.
Viekšnių skyriuje naujai suremontuotas „Traktorių ir automobilių“ teorinio mokymo
kabinetas, įsigyti nauji suolai, klasės lenta. Suremontuota mokyklos bendrabučio IV aukšto fojė ir
bendrabučio darbuotojų kambarys, pakeistos grindų dangos merginų kambariuose, koridoriuose.
Mokomojoje virtuvėje mokinių mokymui įsigyta naujos įrangos: šakočių kepimo
krosnis; ketinis 13 litrų lauko katilas.
Mokomajame viešbutyje nupirkta skalbimo mašina BOSCH maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybės mokinių praktiniam mokymui. Atnaujinta sporto salės
grindų danga (naujai išdažyta ir išbraižytos linijos). Įsigytos ir kitos papildomos medžiagos, įrankiai
reikalingi mokinių praktinių darbų užsiėmimams.
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2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
2016 metų veiklos tikslai
1.
2.
3.
4.

Gerinti ugdymo kokybę.
Sistemingai teikti pagalbą mokiniams.
Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
Atnaujinti ir plėtoti infrastruktūrą.
Uždaviniai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pasiruošti įgyvendinti modulines profesines mokymo programas.
Atnaujinti turimas ir parengti naujas pirminio profesinio mokymo programas.
Stiprinti dalykų ryšius ir integraciją.
Užtikrinti saugią darbo ir mokymosi aplinką.
Užtikrinti sėkmingą mokinių adaptaciją mokykloje.
Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį.
Teikti pagalbą planuojant karjerą.
Skatinti įgytos patirties sklaidą.
Plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
Atlikti patalpų remontą, parengti projektinius dokumentus.
Atnaujinti įrangą, atlikti turimos įrangos remontą.
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1 strateginis tikslas. Tobulinti mokymą ir mokymąsi
Veiklos tikslai
1. Gerinti
ugdymo
kokybę

Veiklos
uždaviniai
1.1. Pasiruošti
įgyvendinti
modulines
profesines
mokymo
programas

1.2. Atnaujinti
turimas ir
parengti naujas
pirminio
profesinio
mokymo
programas

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi asmenys

Lėšos

Atlikimo data

1.1.1. Modulinio
mokymo įgyvendinimas
pagal Suvirintojo
mokymo programą

Pasiruošta įgyvendinti
suvirintojo modulinę
mokymo programą

D. Gurauskas
T. Kinčinienė
B. Šeštakauskienė

Biudžeto
lėšos

2016 -09

1.1.2. Profesijos
mokytojų pasirengimas
dirbti pagal modulines
profesinio mokymo
programas
1.1.3. Teorinio ir
praktinio mokymo
materialiųjų išteklių
atitikties analizė

10 mokytojų,
pasirengusių
dirbti pagal modulines
profesinio mokymo
programas
Tinkami materialieji
ištekliai

D. Gurauskas
T. Kinčinienė
S. Čupkovienė
B. Šeštakauskienė

Biudžeto
lėšos

iki
2016-09-01

-

iki
1916-09-01

1.2.1. Atlikti darbo
rinkos poreikių analizę

Atliktos analizės,
parengtos išvados

D. Gurauskas
T. Kinčinienė
A.Vėlavičius

2016 kovo balandžio
mėn.

1.2.2. Parengti naujas
pirminio profesinio
mokymo programas

Parengtos dvi pirminio
profesinio mokymo
programos

D. Gurauskas
T. Kinčinienė

iki
2016-05-01

1.2.3. Atnaujinti turimas
pirminio profesinio
mokymo programas

Atnaujintos trys
pirminio profesinio
mokymo programos

D. Gurauskas
T. Kinčinienė

iki
2016-09-01

V. Lumpickienė
D. Gurauskas
T. Kinčinienė

Įvertinimas arba
patvirtinimas
Leidimas
įgyvendinti
suvirintojo
modulinę
mokymo
programą
PMMG posėdžio
protokolas

Leidimas
įgyvendinti
suvirintojo
modulinę
mokymo
programą
PMMG posėdžio
protokolas
Leidimas
vykdyti naujai
parengtas
pirminio
profesinio
mokymo
programas
PMMG posėdžio
protokolas
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1.3. Stiprinti
dalykų ryšius ir
integraciją

1.4. Užtikrinti
saugią darbo ir
mokymosi
aplinką

1.2.4. Parengti naujų
profesinio mokymo
programų įgytų
kompetencijų teorinio ir
praktinio vertinimo
užduotis
1.3.1. Vesti integruotas
atviras pamokas

Parengtos įgytų
kompetencijų vertinimo
užduotys trims
profesinio mokymo
programoms

V. Lumpickienė
D. Gurauskas

-

Vasario-kovo
mėn.

Direktoriaus
įsakymai,
parengtos
užduotys

Pravesta 15 integruotų
pamokų

S. Čupkovienė
T.Kinčinienė
D.Gurauskas
S.Kiškienienė

-

2016 m.

1.3.2. Sustiprinti
integruojamų programų
įgyvendinimą per kitus
mokomuosius dalykus
1.4.1. Įgyvendinti
darbuotojų ir mokinių
saugos ir sveikatos,
civilinės saugos
priemones

Šešios programos
integruojamos į kitus
mokomuosius dalykus

S. Čupkovienė,
S. Kiškėnienė

-

2016 m.

Elektroninis,
mokytojų
metodinių grupių
posėdžių
protokolai
Dienynas Tamo,
Ilgalaikiai
dalykų planai

Organizuoti mokymai
darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais,
atliktas profesinės
rizikos vertinimas,
užtikrintos saugios
darbo ir mokymosi
sąlygos
60 proc. mokinių
įtraukta į sportinių
būrelių veiklą,
organizuoti 4 renginiai
sveikos gyvensenos
propagavimo tematika

V. Lumpickienė
A. Beniušis

-

Per metus

Saugos
instruktažų
protokolai

S. Kiškėnienė
T. Kinčinienė
V. Pocienė

-

Per metus

Elektroninis
dienynas

1.4.2. Propaguoti ir
įgyvendinti sveikos
gyvensenos priemones
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2 strateginis tikslas. Stiprinti pagalbą ir paramą mokiniams
Veiklos tikslai
2. Sistemingai
teikti pagalbą
mokiniams

Veiklos
uždaviniai
2.1. Užtikrinti
sėkmingą
mokinių
adaptaciją
mokykloje

2.2. Skatinti
pageidaujamą
mokinių elgesį

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi asmenys

Lėšos

Atlikimo data

2.1.1. Organizuoti
adaptacijos savaitę
pirmo kurso mokiniams
2.1.2. Organizuoti
labdaros renginius
mokykloje

Mokinių saugumas ir
gera savijauta

I. Grinkevičienė

-

2016 m.

Du labdaros renginiai

S. Čupkovienė
T. Kinčinienė
I. Grinkevičienė

-

2016 m.

2.2.1. Spręsti mokinių
lankomumo problemas

Sumažėjęs be priežasties
praleistų pamokų
skaičius

S. Čupkovienė
D. Gurauskas
T. Kinčinienė
I. Grinkevičienė

-

2016 m.

2.2.2. Vykdyti
prevencinę veiklą
mokykloje

Užkirstas kelias
mokykloje smurtui ir
patyčioms

I. Grinkevičienė

-

2016 m.

2.2.3. Organizuoti
mokytojams seminarą
„Pageidautino mokinių
elgesio skatinimo būdai”
2.2.4. Dalyvauti
neformalaus švietimo ir
socialiniuose
projektuose
2.2.5. Organizuoti
konsultacines dienas
mokiniams

Kvalifikuotai valdomas
ugdymosi procesas

I. Grinkevičienė

-

2016 m.

Dalyvavo
10 mokinių

I. Grinkevičienė

Sudarytos sąlygos
konsultuotis ir gauti
mokymosi pagalbą

V. Lumpickienė
S. Čupkovienė
T. Kinčinienė
D. Gurauskas

Projektų
lėšos

-

2016 m.

2016 m.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Direktoriaus
įsakymas
2016 m.
socialinio
pedagogo
veiklos
ataskaita, VGK
protokolai
VGK posėdžių
protokolai,
grupių auklėtojų
metodinės
grupės
protokolai
2016 metų
socialinio
pedagogo
veiklos ataskaita
Direktoriaus
įsakymas,
seminaro
medžiaga
Projekto
ataskaita
Konsultacijų
grafikai,
mokinių
konsultavimo
registras
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2.3. Teikti
pagalbą
planuojant
karjerą

2.2.6. Teikti individualią
pagalbą SUP turintiems
mokiniams

Suteikta pagalba įvairių
gebėjimų mokiniams

I. Grinkevičienė

-

2016 m.

2.2.7. Naudoti virtualią
mokymo aplinką
MOODLE ugdymo
procese
2.3.1. Rengti ir
organizuoti
besimokančiųjų
mobilumo projektus
pagal Erasmus+
programos veiklas.
2.3.2. Organizuoti
edukacinius ugdymo
karjerai renginius

Naudojasi 40 procentų
mokinių

D. Gurauskas
S. Čupkovienė
T. Kinčinienė

-

2016 m.

12 mobilumo stažuotes
atlikusių mokinių

E. Pusvaškė

Erasmus+
projektų
lėšos

2016 m.

Mokytojų
tarybos posėdis,
direktoriaus
įsakymai

Pravesta 20 renginių

V. Šiaulienė

Biudžeto
lėšos

2016 m.

Direktoriaus
įsakymai
Karjeros
koordinatorių
ataskaita

2016 m.
socialinio
pedagogo
veiklos ataskaita
Mokinių
registracija
MOODLE

3 strateginis tikslas. Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą
Veiklos tikslai
3. Tobulinti
darbuotojų
kompetencijas

Veiklos
uždaviniai
3.1. Skatinti
įgytos patirties
sklaidą

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi asmenys

Lėšos

Atlikimo data

3.1.1. Parengti mokytojų
atestacijos programą
2016-2017 metams

Mokytojų atestacijos
programa

V. Lumpickienė

-

2016 m. sausis

3.1.2. Vykdyti metinius
pokalbius su
darbuotojais (KVS
sistema)

Pagerėjo darbo kokybė

V. Lumpickienė
D. Gurauskas
S. Čupkovienė
T. Kinčinienė

-

2016 m.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Vadovų ir
mokytojų tarybos
posėdžiai,
mokyklos tarybos
posėdis
Vadovų ir
mokytojų tarybos
posėdžio,
mokyklos tarybos
posėdžio
protokolai
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3.2. Plėtoti
bendradarbiavi
mą su
socialiniais
partneriais

3.1.3. Atnaujinti
profesijos mokytojų
technologines
kompetencijas
3.1.4. Dalintis gerąja
darbo patirtimi

Patobulino 30 procentų
profesijos mokytojų
technologines
kompetencijas
60 procentų mokytojų
pasidalino gerąja
patirtimi

S. Čupkovienė
D. Gurauskas
B. Šeštakauskienė

3.1.5. Atlikti mokyklos
veiklos kokybės
įsivertinimą.
3.1.6. Parengti
Erasmus+ mobilumo
projektus paramai gauti

Parengta ataskaita

V. Lumpickienė
S. Čupkovienė
T. Kinčinienė
E. Pusvaškė

Biudžeto
lėšos

2016 m.
birželio mėn.

Erasmus+
biudžeto
lėšos

2016 m.

Mokytojų tarybos
posėdis,
direktoriaus
įsakymai

D. Gurauskas
T. Kinčinienė

Biudžeto
lėšos

2016 m.
birželis

Direktoriaus
įsakymai
Kompetencijų
vertinimo
protokolai
Direktoriaus
įsakymai

3.2.1. Įtraukti
darbdavius į mokyklos
veiklą

3.2.2.Bendradarbiauti su
kitomis mokyklomis

3.2.3. Projektinės
veiklos įgyvendinimas
pagal Erasmus+
programos veiklas
3.2.4. Demonstruoti
mokinių darbus
viešosiose erdvėse.
3.2.5. Sudaryti sąlygas
vykdyti praktinį
mokymą įmonėse

Parengti 4 Leonardo da
Vinci mobilumo
projektai darbuotojų
kompetencijoms
tobulinti
Įtraukta 15 darbdavių.
Pasirašytos 5
bendradarbiavimo
sutartys

Metodinė taryba

Biudžeto
lėšos

-

2016 m.

PMMG posėdžio
protokolai

2016 m

Metodinės
tarybos bei
metodinių grupių
posėdžių
protokolai
Įsivertinimo
ataskaita

10 renginių, priemonių,
mokytojai ir mokiniai
susipažinę su aplinkinių
rajonų sektoriniais
centrais
Tarptautinis
bendradarbiavimas su
užsienio partneriais

T. Kinčinienė
D. Gurauskas
V. Andrijaitis
E. Pusvaškė

Erasmus+
biudžeto
lėšos

2016 m.

Mokinių darbai
reprezentuos mokyklą

D. Gurauskas
T. Kinčinienė

Biudžeto
lėšos

2016 m.

60 val. praktinio
mokymo vyksta
įmonėse

D. Gurauskas
A. Vėlavičius

Biudžeto
lėšos

2016 m.
birželis

-

2016 m.

Mokytojų tarybos
posėdis,
direktoriaus
įsakymai
Direktoriaus
įsakymai
Direktoriaus
įsakymai
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3.2.6.Skatinti
darbdavius remti
praktinį profesinį
mokymą
3.2.7. Aktyvinti darbą su
tėvais

Įsigyta medžiagų ir
mokymo priemonių už
2000 Eurų

D. Gurauskas
A. Vėlavičius

Tėvai kviečiami į
renginius. Prie dienyno
Tamo prisijungę 60
procentų tėvų

S. Čupkovienė
T. Kinčinienė

-

2016 m.
sausio- vasario
ir rugpjūčiorugsėjo mėn.
2016 m.

Lėšos

Atlikimo data

Sutartys su
socialiniais
partneriais
Renginių
scenarijai,
vadovų posėdžių
medžiaga,
Elektroninis
dienynas

4 strateginis tikslas. Atnaujinti mokymo bazę
Veiklos tikslai
4. Atnaujinti ir
plėtoti
infrastruktūrą.

Veiklos
uždaviniai
4.1. Atlikti
patalpų remontą,
parengti
projektinius
dokumentus

Priemonės
4.1.1. Paraiškos
„Mažeikių politechnikos
mokyklos
modernizavimas
įgyvendinant klimato
kaitos specialiąją
programą“ teikimas
4.1.2. Parengti
mokyklos pastatų
remonto techninį
projektą
4.1.3.Ventiliacinės
sistemos įrengimas
suvirinimo dirbtuvėse ir
jų remontas (D-304)
4.1.4. Viekšnių skyriaus
aktų salės
modernizavimas
4.1.5. Dušų įrengimas
Mažeikių politechnikos
mokyklos bendrabutyje

Rezultatas

Atsakingi asmenys

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Projekto
įgyvendinimo
ataskaita
Mokyklos tarybos
posėdžio
protokolas

Modernizuota mokykla

V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Projekto
lėšos
Biudžeto
lėšos

2016 m.

Techninis projektas, 1
vnt.

V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Projekto
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Įrengta ventiliacinė
sistema, suremontuotos
dirbtuvės

V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Projekto
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Modernizuota aktų salė

V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Biudžeto
lėšos
Spec. lėšos
Biudžeto
lėšos
Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Modernizuoti dušai
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4.2. Atnaujinti
įrangą, atlikti
turimos įrangos
remontą

4.1.6. Viekšnių skyriaus
sporto salės grindų
atnaujinimas
4.1.7. Stogų dangos
remontas

Atnaujintos grindys

4.1.8.Bendrabučio
kambarių remontas

Atnaujinti mokinių
gyvenamieji kambariai

4.1.9. Atnaujinti
mokyklos gamybinio
korpuso D 308 kabinetą
4.1.10. Viekšnių
skyriaus senojo korpuso
5 kabineto remontas
4.1.11. Viekšnių
skyriaus I aukšto fojė
apšvietimo atnaujinimas
4.1.12. Nuotolinio
mokymo klasės
D 203 remontas
4.1.13. Įsigyti naujų
kėdžių aktų salei
4.2.1. Teikti projektus
dėl technologinės
mokymo įrangos
atnaujinimo
4.2.2. Naujos įrangos
įsigijimas suvirinimo
dirbtuvėms (D-304)
4.2.3. Naujos įrangos
įsigijimas statybininkų
dirbtuvėms (D-102)
4.2.4. Naujos įrangos
įsigijimas
elektromontažo
dirbtuvėms (D- 202)

Atnaujintas kabinetai

V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Atnaujintas kabinetas

V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis

Atnaujinti stogai

Atnaujintas apšvietimas
Atnaujinta klasė
Modernizuota aktų salė
Atnaujinta technologinė
mokymo įranga
Atnaujinta technologinė
mokymo įranga
Atnaujinta technologinė
mokymo įranga
Atnaujinta technologinė
mokymo įranga

V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis

V. Lumpickienė
A. Kaminskis
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
D. Gurauskas
V. Lumpickienė
A. Kaminskis
D. Gurauskas

Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Spec. lėšos
Biudžeto
lėšos
Spec. lėšos
Biudžeto
lėšos
Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Spec. lėšos
Biudžeto
lėšos
Spec. lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

2016 m.

Projektų
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita
2016 m. veiklos
ataskaita

Projektų
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Projektų
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

Projektų
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita
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4.2.5. Naujos įrangos
įsigijimas automobilių
remonto dirbtuvėms
(mechaninės dirbtuvės
Viekšnių skyriuje)

Atnaujinta technologinė
mokymo įranga

V. Lumpickienė
A. Kaminskis
T. Kinčinienė

Projektų
lėšos

2016 m.

2016 m. veiklos
ataskaita

___________________________
SUDERINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos
2016 m. sausio 4 d. protokolo Nr.V2-1 nutarimu
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