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Mažeikių politechnikos mokykloje jau dešimtą kartą vyko tradi-
cinė geriausiųjų mokinių apdovanojimo šventė, skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai paminėti. 

Į šventiškai papuoštą salę rinkosi mokiniai, jų tėveliai, mokyto-
jai, administracija. Iškilmingo atidarymo metu pasirodę  „ateities 
žyniai“ simbolizavo nominacijas – „Už gerą lankomumą“, „Už gerą 
mokymąsi“, „Už aktyvią visuomeninę veiklą“. Simboline lazda 
renginio vedėjas – popamokinės veiklos organizatorius Vaidas And-
rijaitis – vaizdavo ateitį - ateinantį šimtmetį.  Geriausieji mokiniai 
kurs ateities Lietuvą... 

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Vida 
Lumpickienė, ji padėkojo geriausiems mokiniams, jų 
tėveliams, mokytojams: „Noriu padėkoti mokyto-
jams ir tėvams, būtent, jūs kantriai ir nuosekliai 
vedėte šiuos jaunus žmones per visus mokymosi 
metus, būtent, jūs tikėjote, skatinote ir įkvėpėte 
tauriausioms mintims, kūrybiškiausioms idėjoms“.  

Padėkos raštais ir knygomis buvo apdovanoti 29 
geriausieji politechnikos mokyklos ir 9 Viekšnių 
skyriaus mokiniai. Juos sveikino grupių auklėtojai, 
draugai. Jų tėveliams įteikta gėlių.  

Taip pat apdovanoti geriausi savo specialybės ir 
mokomojo dalyko žinovai: sumaniausias istorikas 
Vilius Telmontas ir geriausias sportininkas Karolis 
Petkus iš EM-56 grupės, geriausias geografas Leo-
nardas Dainius iš SED-69 grupės, geriausias infor-
macinių technologijų žinovas Šarūnas Kižys iš AP-
57 grupės, geriausias suvirintojas SED-55 grupės 
mokinys Nerijus Balsys ir šauniausias apdailininkas 
AS-67 grupės mokinys Tadas Galdikas.   

Šventės metu susirinkusius džiugino atliekamos 
dainos ir šokiai. Visi laukė tradiciniu tapusio moki-

nių ir mokytojų duetų pasirodymo. Šiemet dainavo AP-70 grupės 
mokinė Marija Butnoriūtė ir muzikos mokytojas Marius Petrauskas, 
AO-66 grupės mokinė Karolina Bumblytė ir anglų kalbos mokytoja 
Regina Jonikaitė, AO-66 grupės mokinė Karolina Daunytė ir elekt-
rikų profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Smagų šokį sušoko 
jungtinė mokytojų ir mokinių šokių grupė, vadovaujama šokių mo-
kytojo Roberto Žlibino. 

Šventės pabaigoje visi sustojo bendrai nuotraukai. 
 

„Žvilgsnio“ informacija 

Birželio 28 d. baigusiems Mažeikių politechnikos 
mokyklą mokiniams buvo įteikti profesinio mokymo 
diplomai. Šiemet Mažeikių politechnikos mokyklą 
baigė 167 mokiniai.  

Profesinio mokymo diplomus gavo 24 suvirintojo, 
18 apdailininko (statybininko), 12 elektromontuotojo, 
14 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, 19 interje-
ro apipavidalintojo specialybės mokiniai. 

 Šiemet mokyklą baigė ir 4 grupės mokinių, įstoju-
sių mokytis po 12 klasių. Iš jų 25 mokiniai įgijo mūri-
ninko, 25 – suvirintojo, 12 – apeigų ir švenčių organi-
zatoriaus, 18 – elektros įrenginių elektromechaniko 
specialybę.  

Diplomai su pagyrimu įteikti Rositai Kaubrytei 
(AP-49 gr.), Edmundui Tranauskiui (ER-62 gr.) ir 
Tomui Žutautui (SED-72 gr.).  

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrių 
baigė 101 mokinys.  

 
„Žvilgsnio“ informacija 



 

 

 
2018 m. birželio 29 d., Nr. 6 (118)  

Gerosios patirties sklaida  
mokyklos pavydžiu 

 
Birželio 5 d. Švietimo mainų paramos fondas organizavo seminarą 
„2018 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriaus mo-
bilumo projektų dotacijų gavėjams“. Erika Pusvaškė, statybos profe-
sinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė, skaitė praneši-
mą „Mokinių kalbinis parengimas „OLS“. Geroji patirtis – Mažeikių 
politechnikos mokyklos pavyzdžiu“. Pranešimo metu dalintasi Online 
Linguistic Support „OLS“ naudojimosi, sistemos valdymo, mokinių 
parengimo prieš atliekant užduotis patirtimi. 
 

Erika Pusvaškė,  
statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė 

Profesijos mokytojos Asta Rimkienė, Vilma Ramanauskienė ir 
Bronislava Butnoriutė buvo nuvykusios apžiūrėti mobilaus namo ant 
ratų, sukurto iš senų nenaudojamų daiktų, kuris atvyko į mūsų mies-
tą. Mobilią ekspoziciją kuria Vilniaus technologijų ir dizaino kolegi-
jos dėstytojų ir studentų komanda. Šis namas sukurtas įgyvendinant 
projektą „Darnūs namai“ ir turo metu lankosi net 60–tyje Lietuvos 
savivaldybių.  

Besaikis vartojimas skatina augantį atliekų kiekį visame pasauly-
je. Didžioji atliekų dalis patenka į sąvartynus, jų plotas didėja, nei-
giamai veikia dirvožemį, orą ir gruntinius vandenis, žmogaus svei-
katą ir net klimato kaitą. Tai didelė problema, kuri savaime išsisp-
ręsti negali, todėl tik nuo mūsų pačių sąmoningumo priklauso, kaip 
tvarkytis su nebereikalingais daiktais, pakuotėmis – išmesti jas ar 
panaudoti naujam produktui pagaminti. Pasitelkę fantaziją, įdėję 

šiek tiek pastangų bei rankų darbo kone kiekvieną seną rakandą gali-
me paversti originalia interjero detale ar naudingu buities reikmeniu.  

Pavyzdžiui, sofą, fotelius ar stalą nesudėtinga pasigaminti iš me-
dinių krovinių padėklų, įvairias lentynas galima susikurti iš nenau-
dojamų riedlenčių, slidžių, šviestuvus sumeistrauti iš stiklinių bute-
lių, lovos užtiesalą ar kuprinę pasisiūti iš senų drabužių, pasidaryti 
papuošalų iš vienkartinių šiaudelių ir pan. Visa tai ir dar daugiau 
galima buvo pamatyti ekspozicijoje ir net pasigaminti pačiam vieto-
je.  

Mokytojos pasisėmė naujų idėjų, kurias perteiks interjero apipa-
vidalintojų, statybininkų, aplinkos apsaugos darbuotojų bei kitų pro-
fesijų mokiniams, pritaikys specialybės pamokose. 

 
„Žvilgsnio“ informacija 
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Renginys „Pūsk muilo burbulus, o ne 
tabako dūmus” 

 
Gegužės 31 d. minima Pasaulinė diena be tabako. Šią dieną įvai-

rios įstaigos ir organizacijos siekia atkreipti visuomenės dėmesį į 
tabako žalą, saugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartoji-
mo ir pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Žmonės skatinami susi-
mąstyti, pabandyti bent vieną dieną nerūkyti, domėtis, kur kreiptis 
pagalbos siekiant atsisakyti šio žalingo įpročio.  

Mūsų mokykla taip pat paminėjo šią dieną. Su pirmo kurso mo-
kiniais įsijungėme į Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės svei-
katos biuro organizuotą akciją „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako 
dūmus“. Vykome į miesto centrinį stadioną, kur susirinko daugiau 
kaip tūkstantis mažeikiškių: mokinių, mokytojų, tėvų. Renginio 
organizatoriai bei svečiai  susirinkusiems  priminė  apie rūkymo 
keliamas grėsmes sveikatai. Po to visi kartu siekėme masiškiausio  
burbulų pūtimo Lietuvos rekordo – 5 minutes pūtėme muilo burbu-
lus. Renginį stebėjo visas būrys nepriklausomų stebėtojų, o šiuo 
metu visuomenės sveikatos biuras laukia rekordų agentūros išvadų 
ir tikisi rekordo patvirtinimo.  

Renginio pabaigoje visi stebėjome Mažeikių  gatvės gimnastų 
pasirodymą. Vaikinai ne tik pademonstravo puikų pasirodymą, bet ir 
savo pavyzdžiu patvirtino, kad sportas ir sveikas gyvenimo būdas 

duoda puikius rezultatus: suteikia stiprybės, gražią išvaizdą, sustip-
rina pasitikėjimą savo jėgomis.  

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 

Mokyklose pagal vidurio ugdymo progra-
mas yra privaloma pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla. Tai yra sudėtinė ugdymo 
proceso veiklos dalis. Ši veikla yra siejama  su mokyklos ugdymo tikslais bei su mokinių 
mokymosi poreikiais ir yra organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose.  
Birželio 7 dieną nemažas pulkelis mūsų mokyklos pirmakursių, vienuoliktokų, patraukė į 
Mažeikių muziejų, kur vyko įdomūs ir naudingi edukaciniai užsiėmimai. Vienas iš jų  -  
„Draugystės juostelė“, kurios metu mokiniai susipažino su akmens amžiaus menu,  patys gy-
vai išbandė iš akmens amžiaus mus pasiekusį  juostelių vijimo būdą. Jam svarbu gebėti dirbti 
komandoje, draugiškai.  
Mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas bei muziejuje eksponuojamas dvi dailės – išeivijos 
dailininko Antano Lipskio  ir Mažeikių dailės mokyklos suaugusiųjų grupės kūrybinių darbų 
– parodas.  
Jaunuoliai rinko jiems labiausiai patikusius paveikslus. Mergaitėms labiausiai patiko 
„Miegantis kūdikis“, o vaikinams – „Varnas“. 
 

Stasė Čupkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Akcija  
„Vaikai – gyvenimo gėlės“ 
 
Mūsų mokykla jau ketvirtą kartą dalyvauja 
Mažeikių rajono socialinių pedagogų meto-
dinio būrelio organizuojamoje akcijoje 
„Vaikai – gyvenimo gėlės“. Šios akcijos 
tikslas – skleisti visuomenei žinią, kad vai-
kai – mūsų brangiausias turtas, juos priva-
lome auginti su meile, rūpesčiu, dėmesiu.  
Kaip ir kasmet, profesijos mokytojos meto-
dininkės Astos Rimkienės iniciatyva sukur-
tas ir pagamintas plakatas „Už šviesią ir 
laimingą vaikystę“, kuris puošia viešojo 
transporto stotelę Ventos gatvėje, netoli 
mūsų mokyklos.  
 

Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 
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ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 
 226  

Grupė 
Teorinės dalies 

 pažymių vidurkis 
Praktinės dalies 

 pažymių vidurkis 
Teorinės ir praktinės dalies  

pažymių vidurkis 

AS-45 6,8 7,6 7,2 

AO-63 8,7 8,8 8,8 

AP-49 8,3 8,4 8,3 

EM-47 5,5 7,3 6,4 

M-71 7,5 7,4 7,4 

PV-48 7,0 8,0 7,5 

SED-46 5,7 8,3 7,0 

ER-62 7,7 8,4 8,1 

SED-72 7,9 9,4 8,6 

Iš viso: 7,2 8,2 7,7 

 Metai 
Kandi-
datai 

Daly-
vavo 

Vidur-
kis 

Išlaikė 
Proc. 

Neiš-
laikė 

4 5 6 7 8 9 10 

Lietu-
vių 

kalba 
ir lit. 

2014 128 113 4,69 82,3 20 43 36 14 - - - - 

2015 142 138 5,0 94,9 7 55 39 22 13 2 - - 

2016 105 98 5,06 89,9 9 41 15 24 5 4 - - 

2017 112 107 4,98 99,05 1 51 24 17 7 3 1 1 

2018 124 113 5,17 92,8 8 53 16 12 12 6 4 - 

6 išbraukti, 1 atleisti nuo egzamino,  3 nelaikė įskaitos, 1 nepatenkin. metinis 

Tech-
nologij

os 

2014 126 106 7,41 100 - 5 12 15 25 17 16 16 

2015 134 117 7,23 100 - 4 9 24 28 29 17 6 

2016 112 95 7,12 100 - 3 14 17 20 20 18 3 

2017 107 91 7,49 100 - 2 10 17 15 18 15 14 

2018 117 97 7,19 100 - 9 16 14 16 15 15 12 

6 išbraukti, 13 neatvyko, 1 atleistas nuo egzaminų 


