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2010 m. rugsėjo mėn. karpinių būrelio narys, 
A-86 gr. mokinys Edgaras Maleras  su savo darbe-
liais dalyvavo Mažeikių rajono mokinių ir moky-
tojų  kūrybinių darbų parodoje Mažeikių  muzieju-
je. 

 Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų 
konkurse „Angelo žinia“ savo amžiaus grupėje 
Edgaras Maleras  tapo laureatu. Edgaras antrą 
kartą dalyvavo Žemaitijos talentų atrankoje, patei-
kęs keturis karpinius. Šį kartą jam buvo įteiktas 
parodos konkurso diplomas, katalogas ir suveny-
ras. 

Edgaras - aktyviausias būrelio užsiėmimų lan-
kytojas, karpinių meno puoselėtojas. 

 
Nijolė Daučiūnaitė,  

tautodailininkė, karpinių būrelio vadovė   

 

Mokytojams — Geriausios kloties, stiprios sveika-

tos ir kantrybės, profesinės išminties. 

Mokiniams — Tvirto pasitikėjimo savimi. Tegu 

Jūsų jaunystės metų laikas būna gražus, įdomus, 

kūrybingas. 

Mokyklai — Daug smalsių, kūrybingų mokinių, 

gaivinančių mokyklą.  

 
Visiems mokyklos darbuotojams, mokiniams, jų tėve-
liams - gerų vasaros atostogų! Linkiu lietaus, kai 
bus tvanku, šilumos, kai bus šalta, juoko, kada liūd-
na ir baisiai nuobodu, tiesos, kai melo per daug bei 
daug daug saulės danguje ir širdyse. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Stasė Čupkovienė 

 
Palinkėjimas išeinantiems atostogauti 

 
Mėgaukitės vasara, džiaukitės gyvenimu ir nors mė-
nesiui pamirškit visus rūpesčius... 
 

Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui 
Rimantas Pocevičius 

Mielieji, 
Štai užverstas dar vienų mokslo metų puslapis... 
Būkite pilni meilės Žmogui, Žemei, beribiam dangui. 
Mokėkite priimti ir išsaugoti savyje saulę, jos šilumą 
ir šviesą, vėjus gaivinantį lietų, nakties tylą ir 
žvaigždžių ženklus. Geros Jums vasaros... 
 
Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė 
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Tarptautinę vai-
kų gynimo dieną 
mūsų mokykloje 
jau tapo tradicija 
rengti šventes ir 
apdovanoti ge-
riausiai besimo-
kančius, geriau-
siai lankančius 
mokyklą ir  akty-
vius visuomeni-
nėje veikloje 
mokinius. Šiais 
mokslo metais 
apdovanojimus 
gavo 57 moki-
niai, iš jų - 21 iš 
Viekšnių sky-
riaus. 

Tarptautinė konferencija „Nauji iššūkiai pedagogams technologijų egzamino  
kontekste“ 

Politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė ir direktoriaus pavaduo-
tojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius dalyvavo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos organizuotoje tarptautinėje praktinėje me-
todinėje konferencijoje. Konferencijoje taip pat dalyvavo atstovai iš Šiaulių, Kuršėnų, Kelmės, Joniškio, Kaliningrado.  
Šios konferencijos tikslas – vykdyti profesijos ir technologijų mokytojų metodinės patirties sklaidą ir pasidalinti patirtimi ruošiant ir vyk-
dant technologijų brandos egzaminą. 

Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai apie technologijų brandos egzamino svarbą, ypatumus, privalumus ir trūkumus. Poli-
technikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė skaitė pranešimą apie profesinių mokyklų mokinių kūrybiškumo 
ugdymą. 

Po pietų pasiskirstėme į dvi grupes ir diskutavome apie mokinių konsultavimą, bendrųjų ir technologinių kompetencijų vertinimą. 
Konferencijos da-
lyviai apžiūrėjo 
mokytojų ir moki-
nių autorinių darbų 
parodą. Savo kūry-
binius darbus pri-
statė Politechnikos 
mokyklos dailės 
mokytoja Asta 
Perminienė. Paro-
doje buvo ekspo-
nuojama mūsų 
mokyklos mokinių 
technologijų bran-
dos egzamino dar-
bų. 

 
Bronislava Butno-
riutė, „Žvilgsnio“ 
korespondentė 
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 2011 METŲ ĮSKAITŲ, DALYKŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAI 

DALYKAI 

DALYVAVIMAS ĮVERTINIMAI 

 
Kandidatų 

skaičius atvyko neatvyko  neiš-
laikė 4 5 6 7 8 9 10 

Į S K A I T O S 

Mokinių kompiuterinis raštin-
gumas 32   16        

Lietuvių kalba (gimtoji) 
169 164 5 - 8 21 25 27 29 22 32 

Anglų kalba 35 32 3  - 2 - 1 4 8 12 5 
Rusų kalba 5 4 1 - - - - 1 - 2 1 

MOKYKLINIAI  E G Z A M I N A I 

Technologijos 98 81 17 - 1 2 10 17 24 16 11 

Lietuvių kalba (gimtoji) 
162 160 2 12 32 44 45 16 8 3 - 

Geografija 160 137 23 8 11 43 43 20 8 4 - 

VALSTYBINIAI  E G Z A M I N A I 

 
DALYKAI 

 
Kandidatų 

skaičius 
atvyko neatvyko  neiš-

laikė 
Viduti-

nis Maksimalus 

Lietuvių kalba (gimtoji) 
4                      

Informacinės technologijos 
1                      

Istorija 50                         
Matematika 55                         

Užsienio kalba (rusų) 5  4 1 - 2 12 36 

Užsienio kalba (anglų) 37 33 4 - 1 20 57 
Fizika 16                         

Mini-
malus 

2011 m. BAIGIAMŲJŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ REZULTATAI 
 

Mokymo programa 
 

Grupė 
Laikiusių egz. 

skaičius 
 

Teorijos egzaminas 
 

Praktinis egzaminas 

Apdailininkas  A-81 9 6,3 6,4 

Apdailininkas (statybininkas) AS-75 25 6,6 8,2 

Stalius ST-77 22 6,4 7,5 

Elektromontuotojas EM-78 21 5,9 7,8 

Suvirintojas SED-79 20 6,3 7,9 

Naftos produktų operatorius PO-80 21 7,3 7,6 

Apdailininkas (statybininkas) AS-76 26 6,3 7,9 

Suvirintojas SED-82 14 6,8 7,6 

Elektros įrenginių elektromechanikas ER-94 14 6,1 8,5 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 
Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Šiaulių regione iško-
vota pirma vieta 

Gegužės pabaigoje mūsų mokyklos 
futbolo komanda buvo išvykusi į Šiau-
lių PRC statybos ir mechanikos skyrių 
dalyvauti Šiaulių regiono profesinio 
mokymo įstaigų mokinių futbolo var-
žybose. Tarpusavyje varžėsi 7 koman-
dos. Mūsų mokyklos komanda iškovo-
jo pirmąją vietą. Varžybose 
dalyvavo10 mūsų mokyklos mokinių: 
Norvaišas Egidijus AS-95 gr., Vilkelis 
Mantas AS-95 gr., Zelba Tomas SED-

97 gr., Laurinaitis Leonas ST-99 gr., 
Žlibinas Mindaugas ER-94 gr., Kon-
čius Sigitas EM-88 gr., Pukinskas Ed-
vinas SED-89 gr., Tautvydas Antanas 
PO-4 gr., Pupliauskas Deividas AS-75 
gr., Kučka Gediminas PO-80 gr. 
Džiaugiamės regione iškovota pirma 
vieta. Birželio 3 d. mūsų komanda 
dalyvavo Respublikinėse finalinėse 
profesinio mokymo įstaigų mokinių 
futbolo varžybose. Į namus jie sugrįžo 
užėmę penktąją vietą. 

Diana Rusienė, 
futbolo būrelio vadovė 

Mūsų mokyklos mokytojos tradiciškai dalyvavo tarptautiniame Linedance 
festivalyje „Draugystės tiltas 2011“ (vadovė Inga Krikščiukienė). 

Linedance - tai populiariausi Lotynų Amerikos kantri, fanky stiliaus, airiški, 
graikiški... šokiai.  

Visame pasaulyje populiarūs linijiniai šokiai pritraukia vis daugiau šokėjų. 
Linijiniai šokiai sukurti Amerikoje, septintąjį dešimtmetį atkeliavo į Europą. 
Lietuvoje šių šokių pradėta mokytis prieš šešis metus. Šie šokiai ypatingi tuo, 
jog grojant muzikai šokėjai šoka pagal bendrą, patentuotą choreografiją, sustoję 
eilėmis.  

Jau tradiciniu tapęs linijinių šokių festivalis vyko Palangoje, Basanavičiaus 
gatvėje. Šiemet tarptautinio festivalio, kurį organizuoja Kantri ir linijinių šokių 
asociacija, dalyviai pašoko 11 šokių. Festivalyje dalyvavo 1600 šokėjų iš visos 
Lietuvos bei užsienio. 

 
Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė 

Tarptautinis seminaras – plene-
ras Latvijoje 

Kuldigos technologijų ir turizmo profesinė 
vidurinė mokykla nuo 2011-05-16 iki 2011-05
-20 organizavo tarptautinį seminarą – plenerą 
pagal ESF projektą „Mokytojų teorinių žinių 
ir praktinių įgūdžių tobulinimas“. Į šį semina-
rą – plenerą vyko mokiniai: Kęstutis Vėlavi-
čius - staliaus specialybės (ST-91 gr.) ir Karo-
lis Diržininkas - elektromontuotojo specialy-
bės (EM-96 gr.). Juos lydėjo profesijos moky-
tojai Vida Karvauskienė ir Domininkas Niū-
niava.  

Visos komandos buvo įvertintos nominaci-
jomis, padėkos raštais bei įteikti sertifikatai. 
Mūsų mokyklos komandai buvo paskirta no-
minacija: „Pati protingiausia skulptūra būsi-
m a m  K u l d i g o s  d e l f i n a r i u m u i “ .  
Mes visi labai džiaugiamės, kad galėjome 
dalyvauti tokiame seminare – plenere ir pato-
bulinti savo profesines kompetencijas. 

 

Vida Karvauskienė ir Domininkas  
Niūniava, profesijos mokytojai 

 
 

 
 


