
 

 

Vienas patirties spyglys vertas tankiausio 
miško pamokymų.  

Džeimsas Raselas Lovelis 
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Leidžiamas nuo 2004 m. 

AAD-65 Regina Ažukienė  
AO-66 Vitalija Pikturnienė  
AS-67 Lijana Vėliūtė-Balzerienė 
EM-68 Silva Bulauskienė 
SED-69 Birutė Šeštakauskienė 
AP-70 Asta Rimkienė 
M-71  Angelė Kontenienė 
SED-72 Vilma Ramanauskienė 

„Mokinys – ne indas, kurį reikia pri-
pildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti. 
Mokykla visiems įžiebia gerumo, drau-
giškumo, meilės pažinimo ugnį, kuri 
visus mokykloje šildo nuo pat pirmosios 
klasės. Kiekvienais metais Rugsėjo 1-ąją 
mokslo židinyje uždegama vis nauja 
liepsnelė“, - kalbėjo popamokinės veik-
los organizatorius Vaidas Andrijaitis. 
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė 
kartu su mokinių tarybos pirmininke 
Ginte Petraityte įžiebė mokslo ir pažini-
mo aukurą. 

 „Rugsėjį praveriame mokyklos duris 
pailsėję, kupini atostogų įspūdžių, naujų 
idėjų. Visi laukiame kažko nauja. Ti-
kiuosi, kad šiais mokslo metais būsime 
išmintingesni, kantresni pasitikdami pro-
fesinio mokymo pokyčius. 
Rugsėjo 1-ąją ramiai ir su 

šypsena praverkime mokyklos duris ir 
pasidžiaukime švente!“- sveikino mo-
kyklos direktorė. 

Sveikinimų ir linkėjimų netrūko: mo-
kinius ir mokytojus su Rugsėjo 1-ąja 
pasveikino Verslininkų asociacijos atsto-
vė – UAB „Edzaras“ direktorė Virginija 
Eidimtienė ir Naftininkų profesinės 
sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė. 
Mokytojų vardu visus sveikino istorijos 
mokytoja metodininkė Silva Bulauskie-
nė. 

Pirmo kurso grupių auklėtojai savo 
auklėtiniams buvo pristatyti neįprastai – 
atvežti keturračiais ir motociklais. 

Mokiniai ir grupių auklėtojai į dangų 
paleido balionus, simbolizuojančius norų 
ir svajonių išsipildymą. 
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Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė knygas išduoda  

kasdien nuo 8-17 val.  

Pietų pertrauka 12-13 val. 

Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu. 

---------------------------------------------------------------------- 

Visi mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo turėti banko mo-

kėjimo korteles.  

Stipendijos bus pervedamos tik į korteles. 

--------------------------------------------------------------------- 

Socialinės pedagogės kabinetas T-305 (teorinis korpu-

sas, trečias aukštas). Kviečiame kreiptis visais su moki-

nio gerove susijusiais klausimais. 

--------------------------------------------------------------------- 

Visi II ir III kursų mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo 

pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1a) iš savo 

šeimos gydytojo. 

--------------------------------------------------------------------- 

Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, prašome kiek-

vieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus  

(skelbimų lentoje).  

Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos skyriaus vedė-

ją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 kabinetas). 

1. Nustatomi tokie fiksuoti 
stipendijų dydžiai: 10,26 Eur; 13,03 
Eur; 15,93 Eur; 18,83 Eur; 24,62 
Eur ir 28,88 Eur. 

2. Konkretus stipendijų dydis 
priklauso nuo mokymosi rezultatų 
(pagal pusmečio pažymių vidur-
kius). 

2.1. Stipendijų dydžiai: 
iki 5,5       - 10,26 Eur, 
5,6 - 6,5    - 13,03 Eur, 
6,6 - 7,4    - 15,93 Eur, 
7,5 - 7,9    - 18,83 Eur, 
8.0 - 8,4 - 24,62 Eur, 
8,5 ir >  - 28,88 Eur. 
2.2. Stipendijų dydžiai III kurso 
mokiniams praktikos metu: 
iki 8,0   - 10,26 Eur, 
8.1 - 9,0  - 13,03 Eur, 
9,1 ir >  - 15,93 Eur. 
3. Už vasaros laikotarpį moka-

ma pagal mokymosi rezultatus, o 
nepažangiems mokiniams mokama 
minimali 10,26 Eur stipendija. 

4. I kurso mokiniams I pusme-
tį mokama minimali 10,26 Eur 
stipendija. 

5. Stipendija nemokama: 
5.1. tam, kuris turi profesinę 

kvalifikaciją ir mokosi pagal profe-
sinio mokymo programas; 

5.2. nepažangiems mokiniams 
(praleidinėjantiems pamokas be 

pateisinamos priežasties); 
5.3. materialinė parama neski-

riama mokiniams, esantiems akade-
minėse atostogose. 

6. Kai mokinys išsilaiko aka-
deminius įsiskolinimus, stipendija 
pradedama mokėti nuo kito mėne-
sio. 

7. Stipendijos mokėjimas 
nutraukiamas: 

7.1. pašalinus mokinį iš mo-
kyklos; 

7.2. suteikus akademines atosto-
gas; 

7.3. mokiniams gavus nuobaudų 
(už pastabą - 1 mėnesį, už papeiki-
mą - 3 mėnesius); 

7.4. praleidus be pateisinamos 
priežasties 5 ir daugiau pamokų; 

7.5. mokiniams, turintiems 
leidimą vėliau atvykti į pamokas 
ir anksčiau išvykti iš pamokų; 

7.6. mokiniams, kuriems 
pradėta vykdyti laisvės apriboji-
mo ar laisvės atėmimo bausmė. 

8. Vienkartinė materialinė 
parama gali būti skiriama: 

8.1. mokiniams, neteku-
siems vieno iš tėvų (globėjų, 
rūpintojų) (57,76 Eur); 

8.2. mokiniams, esantiems iš 
šeimų, auginančių 3 ir daugiau 
vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie 
mokosi bendrojo ugdymo mokyklo-
se, profesinio mokymo įstaigose ir 
aukštosiose mokyklose; 

8.3. mokiniams iš šeimų arba 
vieniems gyvenantiems asmenims, 
turintiems teisę gauti arba gaunan-
tiems piniginę socialinę paramą 
(pagal LR piniginės socialinės para-
mos nepasiturinčioms šeimoms ir 
vieniems gyvenantiems asmenims 
įstatymą -Žin., 2003, Nr. 73-3352; 
2006, Nr. 130-4889); 

8.4. mokiniams, turintiems 
vaikų (išmoka 28,96 Eur); 

8.5. kitais atvejais, kai mokinys 
susiduria su labai sunkiomis ma-

terialinėmis sąlygomis. 
9. Materialinė parama skiria-

ma ne dažniau kaip kartą per pus-
metį, neviršijant stipendijų fondo 
lėšų 

(išskyrus 8.1 punktą). 
10. Materialinės paramos dydis 
negali būti didesnis negu 57,76 

Eur. 
11. Materialinis skatinimas gali 

būti skiriamas: 
11.1. mokiniams, atstovaujan-

tiems mokyklą rajoniniuose, regio-
niniuose, respublikiniuose ar tarp-
tautiniuose konkursuose, varžybose, 
olimpiadose: 

11.1.1. už dalyvavimą - 
5,79 Eur už dieną, 

11.1.2. užėmus prizinę 
vietą - nuo 10,26 Eur iki 28,96 Eur: 

rajone - I vieta 13,03 Eur, II vieta 
11,58 Eur, III vieta 10,26 Eur; re-
gione - I vieta 18,83 Eur, II vieta 
17,38 Eur, III vieta 14,48 Eur; 

respublikoje - I vieta 26,07 Eur, II 
vieta 23,17 Eur, III vieta 20,27 Eur; 

11.2. mokiniams, per mėnesį 
nepraleidusiems nė vienos pamo-
kos, su gaunama stipendija moka-
mas 5,79 Eur priedas, per metus - 
vienkartinis 28,88 Eur priedas; 

11.3. mokiniams, kurie mokosi 
tik labai gerai, priedas mokamas 
kalendorinių metų pabaigoje. 

Mokytoja klausia mokinio: 

- Ar mano klausimas tau sukėlė sunkumų? Mokinys: 

- Ne klausimas, o atsakymas. 

*** 

- Kokių gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji gyvatė? - klausia 

mokytoja. 

- Tikriausiai trumparegių, - atsako Petriukas. 

*** 

Matematikos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko: 

- Jei tavo vienoje kelnių kišenėje yra 10 €, o kitoje - 30 €, ką tai 

reiškia? 

- Tai reiškia, kad aš užsimoviau svetimas kelnes. 


