
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOKYKLOJE DAUG PERMAINŲ... 
 

Rugs÷jo 1-oji - naujų kelių, naujų darbų, naujų svajonių, 
siekių ir vilčių pradžia. Ne tik mokiniams, kurie jau eina 
didžiuoju Mokslo ir Pažinimo keliu, bet ir pedagogams, 
kuriantiems ir įgyvendinantiems švietimo strategijas. Tai 
pradžios metas mūsų visuomenei, mums visiems, 
suvokiantiems išsilavinimo prasmę ir mokymosi svarbą, 
siejantiems su mokslu Lietuvos ateities ir žmonių gerov÷s 
viltis. 

Malonu, kad šiais 2005/2006 m.m. mokiniai geriau 
komplektavosi negu pra÷jusiais metais. Sukomplektuotos 
visos 8 grup÷s.  

Džiugu, kad per vasarą pavyko įsisavinti l÷šas, skirtas 
bibliotekos – skaityklos, elektrotechnikos laboratorijos, 
elektromontažo dirbtuvių, valgyklos remontui. Šiuos visus 
darbus pagal viešąjį pirkimą atliko UAB „Granitas“. Remonto 
darbai atlikti kokybiškai, kadangi jų darbą pastoviai 
kontroliavo technin÷s priežiūros tarnyba vadovaujama K. 
Čepio.  

Valgykloje atnaujinta to paties dailininko freska. 
Atremontuota buvusi biblioteka. Joje bus mokytojų kambarys 
ir metodinis kabinetas. Pamokų pasiruošimui metodiniame 
kabinete bus įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos. 
Buvusiuose mokytojų kambaryje ir skaitykloje numatoma 
įrengti mokomuosius kabinetus. 

Bibliotekoje – skaitykloje šiais mokslo metais planuojama 
įrengti šešias kompiuterizuotas darbo vietas ir kopijavimo 
aparatą. Nuo šių mokslo metų rugs÷jo 1 – os dienos yra 
pasikeitimų skaičiuojant atlyginimus vadovams ir 
mokytojams. 
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Mokytojams iki 2009 metų kasmet bus pridedama po1 
savaitinę valandą už įvairius papildomus darbus: bud÷jimas 
mokykloje, diskotekose, renginiuose; lankymasis pas t÷vus; 
palyd÷jimas į ekskursijas; metodin÷ veikla; dalyvavimas 
projektų veikloje; vidaus auditas ir kt. 

Dar viena naujov÷ – mokomojo korpuso ketvirto aukšto 
kabinetai išnuomoti Žemaitijos kolegijos Mažeikių skyriui, 
kuris tur÷s atskirą į÷jimą. Min÷to skyriaus studentai gal÷s 
naudotis bendro naudojimo patalpomis, rūbine, valgykla, 
biblioteka – skaitykla. 

Mokyklai reikalinga tęsti kabinetų, mokymo priemonių, 
inventoriaus atsinaujinimą. Tai galime padaryti tik 
dalyvaujant įvairiuose projektuose. Tod÷l raginu visus 
mokytojus aktyviai įsijungti į projektų rašymo ir teikimo 
darbą, nes be Jūsų, brangieji mokytojai, projektų vadovei 
vienai sunku atlikti šį daug pastangų ir kruopštumo 
reikalaujantį darbą. 

Šia proga Jums, gerbiami mokiniai ir mokytojai, noriu 
palink÷ti sveikatos, dvasios stipryb÷s ir pakantumo. 
S÷km÷s! 

 
Mažeikių politechnikos mokyklos direktorius

 Stasys Girdvainis 

 

Mokinių ir mokytojų d÷mesiui! 
 

Biblioteka – skaitykla persik÷l÷ į naujas patalpas. Ji yra 
gamybiniame korpuse, antrame aukšte. 

Pirmąją mokslo metų savaitę bibliotekoje-skaitykloje 
vadov÷liai nebus išduodami. 
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Žinau, kad bus klaidų, mažų ir didelių. 
Daug puslapių paliks raudonai pribraukytų. 
Kad neplasnotų nieks nei vanagu, nei drugeliu,  
Kad nepataisomų klaidų paskui nepadarytų. 

Kad nepakiltų žem÷ - kaip Teis÷jas - 
Ir išeito gyvenimo neperbrauktų raudonai.  

 
J. Degutyt÷ 

 



 

 

 
 

Informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Zita Jokšien÷ 

 
2004/2005 mokslo metų geriausias pažangumas I 

kurso  SED-42 gr. -  72,7%  ir  ST-43 gr. – 72,7% , II 
kurso SED-37 gr. - 94%  ir S-36 gr. - 93%. Daugiausiai 
pamokų praleido I kurso PO-40 gr. net 7505 pamokas, II 
kurso PO-39 gr. 2671 pamoką.  

Visų grupių bendras pažangumas 68,66 %, pažymių 
vidurkis 5,52, praleista pamokų 38998 pamokos.  

Geriausiai 2004/2005  mokslo metus baig÷:  
1. Birut÷ Kužminskait÷  A-41 grup÷ 
2. Gedas Galminas  SED-42 grup÷ 
3. Mantas Kontvainis  ST-43 grup÷ 
4. Lina Barauskait÷  S-36 grup÷ 
5. Remigijus Paulikas  ER-47 grup÷ 
6. Laimonas Urnikis  ER-47 grup÷ 
7. Saulius Narutavičius  EM-34 grup÷ 
8. Šarūnas Paulauskas  SAM-35 grup÷ 
9. Žydrūnas Skunsmonas SAM-35 grup÷ 
10. Lina Baravykait÷  S-36 grup÷ 
11. Sonata Kudlait÷  S-36 grup÷ 
12. Laura Somoilovait÷  S-36 grup÷ 
13. Lina Bučyt÷   S-36 grup÷ 
14. Andrius Jucys  SED-37 grup÷ 
15. Tomas Rimkus  SED-37 grup÷ 
16. Indr÷ Malakauskyt÷  PO-39 grup÷ 
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Redaktor÷ Vida Lumpickien÷ 

Maketavo Dangiras Gurauskas 

 

Tiražas 100 egz. 
 
Šis numeris nemokamas! 

Minties krislai 
 

G÷dingiau nepasitik÷ti draugais, negu būti jų apgautam. 
F. de Larošfuko 

*** 
Tikrai gyveni tik tada, kai jauti kitų palankumą. 

J. V. G÷t÷ 

*** 
Mok÷ti daug kalbų – tolygu tur÷ti vienai spynai daug 
raktų. 

*** 
Menkos dorov÷s žmogus negali būti didis. 

R. Rolanas 

*** 
Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą reikia nuolatos 
tobulinti. 

Rytų išmintis 

*** 
Kaldamas vinį niekada nenusimuši pirštų, jei plaktuką 
laikysi abiem rankom. 

Liaudies išmintis 

*** 
Tuos, kuriuos myli t÷vai, myl÷k ir tu; kuriuos jie gerbia, 
gerbk ir tu. 

Rytų išmintis 

*** 
Niekas taip nealina ir nežlugdo žmogaus, kaip ilgalaik÷ 
fizin÷ neveikla. 

Aristotelis 

ANTRO IR TREČIO KURSO MOKINIŲ 
DöMESIUI! 

 
Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 

dienos įsakymą Nr. V476 mokinių sveikatos tikrinimas turi būti 
vykdomas pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
geguž÷s 31 d. įsakymą Nr.301. Mokiniai kiekvienais metais iki 
rugs÷ji 15 dienos mokyklai turi pateikti informaciją apie 
profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.  

Ryšium su tuo II - o  ir III - o kurso mokiniai privalo 
pasitikrinti sveikatą pas savo šeimos gydytojus ir pažymas 
pristatyti mokyklos sveikatos kabinetui. Išsamesn÷ informacija 
teikiama mokyklos sveikatos kabinete. 

 
Visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷  

Mokinių, mokytojų ir ministerijos atstovai pasiraš÷ 

kvietimą mokykloms kartu kurti draugišką mokyklą 
2005-08-25 

 
Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių 

parlamentas, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos švietimo 
darbuotojų profesin÷ sąjunga, Lietuvos mokytojų profesin÷ 
sąjunga, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesin÷ sąjunga 
pasiraš÷ kreipimąsi į mokyklas pakviesdami įsijungti į draugiškos 
mokyklos kūrimą. „Šios iniciatyvos id÷ja yra skatinti mokyklas 
kurti draugišką atmosferą tarp mokinių ir mokytojų, tarp 
mokyklos ir t÷vų, pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio 
santykius ir kartu siekti dialogo visose švietimo sistemos 
grandyse“, - pažym÷jo švietimo ir mokslo ministras Remigijus 
Motuzas. Pasak ministro juk nuo to, kokia mokykloje ir klas÷je 
atmosfera, priklauso ir mokinių mokymosi motyvacija, jų 
pasiekimai, taip pat mokytojų darbo efektyvumas ir t÷vų bei 
visuomen÷s vertinimas. Iniciatyva siekiama stiprinti mokyklų 
savivaldą, visų mokyklos bendruomen÷s narių – mokinių, t÷vų, 
mokytojų – s÷kmingą bendradarbiavimą. Tod÷l jau rugs÷jį 
kviečiame visas mokyklas aktyviai diskutuoti apie mokyklą, 
kurioje gera kiekvienam bendruomen÷s nariui ir bandyti tokią 
kurti. Rugs÷jo pradžioje prad÷sianti veikti interneto svetain÷ 
www.draugiskamokykla.lt bus ta vieta, kur visos mokyklos gal÷s 
pasidalyti savo patirtimi, taip pat daugiau sužinoti apie projektą 
“Draugiška mokykla”, galimybes aktyviai jame dalyvauti ir … 
laukiančius prizus. Prisijungti prie projekto “Draugiška mokykla” 
gali kiekviena mokykla. Tereikia prasid÷jus naujiems mokslo 
metams apsilankyti interneto svetain÷je 
www.draugiskamokykla.lt ir užsiregistruoti. Tai gali padaryti bet 
kuris mokytojas, vadovas ar mokinys.  

 
Informacijos ir ryšių su visuomene Sektoriaus vyriausiasis 

specialistas 
Arūnas Malinovskis tel. 274 31 38  


