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Šiame numeryje: 
2 p. Konferencija; Erazmus+ projektas. 
3 p. Geriausiųjų apdovanojimai. 
4 p. Egzaminų rezultatų suvestinė. 

Todėl šis metų laikas lai būna Jums visiems nuostabus, pilnas kelionių, 
įspūdžių ir nuotykių. Visiems mokiniams, mokytojams, mokyklos darbuo-
tojams linkiu šiltos bei smagios vasaros!  

Birželio 30 d. baigusiems Mažeikių poli-
technikos mokyklą mokiniams buvo įteikti 
profesinio mokymo diplomai. Šiemet  Ma-
žeikių politechnikos mokyklą baigė 183 mo-
kiniai.  

Profesinio mokymo diplomus gavo 32 
suvirintojo, 17 apdailininko (statybininko), 

17 elektromontuotojo, 11 prekybos įmonių 
vadybininko padėjėjo, 12 interjero apipavi-
dalintojo, 15 apdailininko specialybės moki-
nių. Šiemet mokyklą baigė 4 grupės moki-
nių,  įstojusių po 12 klasių – 24  apdailininko 
(statybininko), 14 aplinkos apsaugos darbuo-
tojo, 26 suvirintojo ir 15 apeigų ir švenčių 

organizatoriaus specialybės mokinių. Diplo-
mas su pagyrimu buvo įteiktas aplinkos ap-
saugos darbuotojų specialybės mokinei Kris-
tinai Valančauskienei. 

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekš-
nių skyrių baigė 118 mokinių. 
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„Erasmus+ 30 bėgimas“ 
 

Birželio 4 dieną programos „Erasmus+“ iniciatyva antrą kar-
tą buvo suburta didžiausia Vilniaus maratono bėgimo komanda. 
Švietimo mainų paramos fondas su Europos Komisijos atstovybe 
Lietuvoje ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 
drauge subūrė daugiau kaip 700 „Erasmus+“ bėgikų. 

Mūsų mokyklos mokiniai kartu su Viekšnių skyriaus moki-
niais taip pat dalyvavo šiame bėgime. Mūsų komandai atstovavo 
Alšauskas Justas ir Garalis Aivaras iš AS-54 grupės, o Viekšnių 
skyriui – Jankauskaitė Aistė  (V-64 gr.) ir Zubas Šarūnas (TP-59 
gr.). Puikus oras ir gera nuotaika lydėjo bėgikus ir visus šventės 
dalyvius. Prieš startą Švietimo mainų paramos fondo kieme visi 
dalyviai atliko komandinę mankštą su olimpiete Vaida Žūsinaite. 
Visi mokiniai sėkmingai įveikė bėgimo trasą ir buvo apdovanoti 
medaliais. Komandą į Vilnių lydėjo  kūno kultūros mokytojos 
metodininkės Sonata Jaskaudienė, Irma Kerienė, Audronė Šim-
kuvienė bei verslo ir paslaugų profesinio mokymo vedėja Tatja-
na Kinčinienė. 

Kūno kultūros mokytojos 

Mažeikių politechnikos mokykloje vyko 
regioninė konferencija „Kvalifikuoto darbo 
rinkos specialisto profesinėje mokykloje 
pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“. 
Konferenciją pradėjo mokyklos projektų 
koordinatorė Erika Pusvaškė. Ji pristatė kon-
ferencijos tikslą – taikyti ir skleisti ES finan-
suojamuose projektuose įgytą patirtį profesi-
nio mokymo ir verslo kontekste –  uždavi-
nius – susipažinti su užsienio partnerių pro-
fesinio mokymo organizavimo ir darbo ypa-
tumais, rengiant kvalifikuotus specialistus 
sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai, taip pat 
susipažinti su verslo įmonių atstovų svarba, 
ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgū-
džius ir kompetencijas, profesinio mokymo 
aplinkoje bei susipažinti su užsienio profesi-
nių mokyklų ir socialinių partnerių bendra-
darbiavimo pavyzdžiais, kurie atskleidžia 
darbo rinkos atstovų investicijų galimybes į 
profesinį mokymą. 

Konferencijos dalyvius pasveikino mo-
kyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji pasi-

džiaugė projektų rezultatais, nuolatiniais 
projektų partneriais – VšĮ Telšių regioninio 
profesinio mokymo centru, palinkėjo sėkmės 
įgyvendinant projektus ateityje. 

Mokyklos direktorė V. Lumpickienė 
kalbėjo apie Leonardo da Vinci projektinę 
veiklą, kuri pradėta vykdyti  nuo 2004 metų. 
„Per daugiau negu dešimtmetį į profesinio 
mokymo stažuotes išvyko virš 60 profesijos 
mokytojų, vadovų ir apie 80 mokinių. Profe-
sijos mokytojai, vadovai ir mokiniai stažuo-
čių metu tobulino profesines, technologines, 
dalykines, tarpkultūrines kompetencijas, 
gilino teorines žinias ir plėtojo praktinius bei 
sociokultūrinius įgūdžius, susipažino su kitų 
šalių kultūra, papročiais ir tradicijomis. 2016 
metais teiktas ir dotaciją laimėjęs ERAS-
MUS+ projektas – tai pirmasis projektas, 
įgyvendintas kartu su socialiniais partne-
riais“, – teigė direktorė.  

Mokyklos projektų koordinatorė Erika 
Pusvaškė pristatė ERASMUS+: Leonardo da 
Vinci programos asmenų mobilumo projektą 

„Investicija į profesinį mokymą – tai 
investicija į kvalifikuotą specialistą“. Ji 
supažindino su projekto metu vykusiais 
vizitais Portugalijoje, Maltoje ir Ispani-
joje, apžvelgė projekto rezultatus ir 
sklaidą. Į stažuotę Lisabonoje 
(Portugalija) vyko architektūros ir staty-
bos srities specialistai, į Maltą - inžine-
rinės srities specialistai, Tenerifėje 
(Ispanija) lankėsi paslaugų asmenims 
srities specialistai. Šio projekto koordi-
natorius – Mažeikių politechnikos mo-
kykla. Projekto nariai Lietuvoje – VšĮ 
Telšių regioninis profesinio rengimo 
centras, Mažeikių verslininkų asociaci-
ja.  
Kitus pranešimus skaitė šio projekto 
dalyviai -  profesijos mokytojai ir verslo 
atstovai. 
Po pietų pertraukos konferencijos daly-
viai buvo pakviesti į praktinį užsiėmimą 
„Bendras požiūris – bendras darbas“, 
kurį vedė Mažeikių politechnikos mo-
kyklos vyr. profesijos mokytoja Asta 
Rimkienė ir profesijos mokytojas Min-

daugas Jonauskis. Užsiėmimo tikslas – pasi-
rinkus dėlionės metodą suburti visus bend-
ram darbui ir pasiekti bendrą rezultatą – su-
dėlioti paveikslą, susijusį su projekto pavadi-
nimu.  

Konferencijos pabaigoje Mažeikių versli-
ninkų asociacijos vykdančioji direktorė Ag-
nė Aušrė pasidžiaugė projekto rezultatais, 
padėkojo už nuveiktus darbus. 

Po to buvo pasirašytos bendrosios reko-
mendacijos „Investicijos į kvalifikuotą spe-
cialistą per profesinį mokymą“, kurios prisi-
dės prie profesinių mokyklų ir socialinių 
partnerių glaudaus bendradarbiavimo, inves-
tuojant į profesinį mokymą bei profesinio 
mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir 
prieinamumo didinimo, rengiant įvairių po-
reikių turinčius kvalifikuotus darbininkus. 
Jas pasirašė Mažeikių politechnikos mo-
kyklos, VšĮ Telšių regioninio profesinio ren-
gimo centro bei Mažeikių verslininkų aso-
ciacijos vadovai. 
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Mažeikių politechnikos mokykloje 9-ąjį 
kartą vyko mokyklos geriausiųjų mokinių 
apdovanojimo šventė. Ji prasidėjo iškilmin-
gu apdovanojimų įnešimu. 

Renginio vedėjai – popamokinės veiklos 
organizatorius Vaidas Andrijaitis ir AO-59 
gr. mokinė Paulina Brazdeikytė – paskelbė, 
kad bus įteikti apdovanojimai patiems šau-
niausiems mokyklos mokiniams. Be to, 
antrus metus visus sveikins mokytojų ir 
mokinių duetai.  

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direkto-
rė Vida Lumpickienė. „Geriausiųjų apdova-
nojimo šventė tradiciškai švenčiama Tarp-
tautinę vaikų gynimo dieną. Dažniausiai 
skambantys žodžiai „garbė“ ir „ačiū“ ne 
vieno širdy sužadina pačius tyriausius jaus-
mus ir priverčia susimąstyti apie tapatumo 
jausmą su ta aplinka, kurioje gyvenat, ku-
rioje mokotės, kurioje siekiate savo tikslų“, 
–  sakė direktorė. Ji dėkojo tėveliams, kurie 
patikėjo savo vaikus mūsų mokyklai, moky-
tojams – už daugiametį pasišventimą sutei-
kiant žinių ir įgūdžių, pasidžiaugė geriau-
siais mokiniais, kurie garsina mokyklos 

vardą ne tik mokykloje, bet ir rajone, Lietu-
voje. Linkėjo, kad išsipildytų visos jų svajo-
nės ir troškimai.  

Koncertinę programą pradėjo statybinin-
kų profesijos mokytojos Angelės Kontenie-
nės ir apeigų ir švenčių organizatoriaus spe-
cialybės mokinės Gintės Petraitytės duetas.  

„Diena be mokslo – tuščiai praleista 
diena“, – teigė renginio vedėjai ir pakvietė 
geriausiai besimokančius mokinius atsiimti 
apdovanojimų. Apdovanojimų pasiimti mo-
kiniai ėjo kartu su savo tėveliais raudonu 
kilimu. Daugiausiai apdovanota antro kurso 
interjero apipavidalintojo specialybės moki-
nių.  

Apdovanojimų ceremoniją lydėjo duetų 
pasirodymai. Interjero apipavidalintojo spe-
cialybės mokinys Marius Barauskis atliko 
net dvi dainas: vieną – su suvirintojų profe-
sijos mokytoju Tomu Gudavičiumi, kitą – 
su muzikos būrelio vadovu Mariumi Pet-
rausku. Apeigų ir švenčių organizatoriaus 
specialybės mokinė Sigita Vilkienė dainavo 
su suvirintojų profesijos mokytoja Tatjana 
Kinčiniene, mokinė Justina Butaitė - su 

elektrikų profesijos mokytoju Mindaugu 
Jonauskiu, mokinys Kostas Drunys - su 
valgyklos vedėja Danute Jančiuliene. Sma-
gią dainą atliko ir renginio vedėjai Vaidas ir 
Paulina.  

Mokiniai buvo apdovanoti už gerą mo-
kymąsi, nepriekaištingą pamokų lankymą 
bei  aktyvią visuomeninę veiklą. Ja apdova-
noti mokiniai, kurie negaili savo laiko ir 
širdies, kurie nori išbandyti save įvairiose 
veiklose ir jiems puikiai sekasi.  

Buvo apdovanotas geriausias mokyklos 
sportininkas – elektromontuotojo specialy-
bės mokinys Karolis Petkus bei geriausias 
mokyklos istorikas – elektromontuotojo 
specialybės mokinys Valdas Končius.  

Visiems geriausiems buvo palinkėta 
pasirinkti kuo geresnę ateitį, nes ateitis – 
kiekvieno rankose. 

Pabaigoje nuskambėjo finalinė koncerto 
dalyvių atliekama daina, o geriausieji susto-
jo bendrai nuotraukai. 
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Sveikas gyvenimas – blaivus 
gyvenimas 

 
Gegužės 24 dieną Mažeikių politechni-

kos mokykloje ir Viekšnių skyriuje pirmo 
kurso mokiniams organizuoti žalingų įpročių 
prevencijos per fizinio aktyvumo skatinimo 
prizmę  renginiai. Mokykloje lankėsi dvira-
čių sporto entuziastas, orientavimosi ir mul-
tisporto gerbėjas Darius Karaša. Jis atstova-

vo VVSS fondui „Darnaus vystymo projek-
tai“, kuris 30-yje Lietuvos savivaldybių vyk-
do projektą „Sveikas gyvenimas – blaivus 
gyvenimas“. 

Susitikimo metu mokiniai sužinojo, kad 
sumanus aktyvumas yra prieinamas kasdien 
ir kiekvienam ir yra be galo naudingas. Fizi-
nis aktyvumas gali padėti mokiniams siekti 
geresnių mokymosi rezultatų, geriau jaustis. 
Lektorius dalinosi savo asmenine patirtimi, 
pokyčiais gyvenime atradus sportą, teorinę 

renginio dalį derino su sportiniais užsiėmi-
mais, o aktyviausiai dalyvavusius mokinius 
apdovanojo suvenyrais.  

Šis renginys skirtas paminėti Pasaulinę 
dieną be tabako. Pagrindinis  užsiėmimų 
tikslas – paskatinti mokinius susimąstyti ir 
pasirinkti sveikos gyvensenos kelią. 

 
Ineta Grinkevičienė,  

socialinė pedagogė metodininkė   
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Grupė 
Teorijos 
vidurkis 

Praktikos 
vidurkis 

TP vidurkis 
Mokinių 
skaičius 

Mokymo programą  
baigė 

Įgijo kvalifikaciją 

A-44 5,7 5,5 5,6 20 20 100% 15 75% 

AAD-61 8,2 9,2 8,7 20 14 70% 14 70% 

AO-53 8,9 9,3 9,1 16 16 100% 15 94% 

AP-36 7,1 8,3 7,7 18 15 83% 12 67% 

AS-34 6,4 7,6 7,0 17 17 100% 17 100% 

EM-35 6,9 7,6 7,2 19 19 100% 17 89% 

PV-39 7,7 8,5 8,1 11 11 100% 11 100% 

SED-37 5,5 8,3 6,9 15 15 100% 15 100% 

SED-38 5,4 8,3 6,9 19 19 100% 17 89% 

SED-64 7,4 9,1 8,3 30 26 87% 26 87% 

AS-60 7,8 8,6 8,2 32 31 97% 24 75% 

Iš viso: 7,0 8,2 7,6 217 203 94% 183 86% 

  
Metai 

Kandi-
datai 

Dalyvavo Vidurkis 
Išlaikė 
(proc.) 

Neišl- 
aikė 

4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių 
kalba ir 

literatūra 

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 

Techno-
logijos 

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 

Petriukas sako tėčiui: 
- Tėti, direktorius skambino, nori, kad atvažiuotum. 
- Tai ką vėl prisidirbai, asile tu? 
- Čia tavo direktorius skambino...  

Guiness pasaulio rekordų knygos redakcija gavo laišką: „Reikalauju, kad 
mano vardas būtų įtrauktas į pataisytą Guinness pasaulio rekordų knygą todėl, 
kad aš turiu mažiausiai vilties į ją patekti.“ 

Chuckas Norrisas prieš miegodamas nepasižiūri į spintą ar nėra baubo. Tai 
baubas pasižiūri į spintą ar nėra Chucko Norriso.  

Tikybos mokytoja klausia Petriuko: 
- Kas viską mato ir girdi? 
- Mūsų kaimynė.  


