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Šiame numeryje:
Sveikinimai, informacija mokiniams, anekdotai.

Mokslo metų pradţios šventė - prasminga įţanga į mokytojų, mokinių, tėvų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo
visų pastangų ir sutarimo.
Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, dţiugesio ir naujų vilčių. Metai iš metų mokykla brandina amţinas vertybes - dorą, pilietiškumą, meilę
savo kraštui.
Tegu šių naujųjų mokslo metų siekis bus kiekvieno mokinio sėkmė. Matydami, kokie mūsų vaikai skirtingi ir unikalūs, įvertinkime jų kad ir nedidelius pasiekimus ar pasikeitimus. Vienam tai - gauti geresnį paţymį, kitam išmokti sunkią pamoką, o kai kam gal - pradėti graţiau elgtis, pripaţinti
mokytojo autoritetą ar tiesiog atsitiesti po nesėkmės.
Tegu maţos kiekvieno sėkmės tampa atspirties tašku į didesnes pergales.
Linkiu, kad Jūsų darbus skatintų naujos idėjos ir kūrybiškumas, kurie padeda įveikti iššūkius.
Sėkmės visiems.
Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras STEPONAVIČIUS

AS-95 gr. – auklėtoja Irena Kesminienė
EM-96 gr. – auklėtoja Diana Rusienė
SED-97 gr. – auklėtoja Lidija Pocevičienė
SED-98 gr. – auklėtoja Virginija Vaitkevičienė
ST-99 gr. – auklėtoja Juzefa Čapienė
PO-100 gr. – auklėtoja Juzefa Čapienė
AP-1 gr. – auklėtoja Vilma Šiaulienė
A-2 gr. – auklėtoja Silva Bulauskienė
ER-3 gr. – auklėtoja Daina Ţukauskienė
PO-4 gr. – auklėtoja Birutė Šeštakauskienė

kab. D-209
kab. T-101
kab. T-201
kab. T-301
kab. D-201
kab. D-201
kab. T-107
kab. T-306
kab. D-307
kab. D-303
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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 mokėjimo korteles.
Stipendijos bus pervedamos tik į korteles.
--------------------------------------------------------------------Socialinės pedagogės kabinetas T-305 (teorinis korpusas, trečias aukštas). Kviečiame kreiptis visais su mokinio 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 kiekvieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus (skelbimų
lentoje).
Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 kabinetas).

Tėvas skambina kaimynui:
- Tu sūnui matematikos namų darbus išsprendei?
- Išsprendžiau.
- Duok nusirašyti...
****
- Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas.
- Ką reiškia “mažasis”?
- Na, tu, aš ir direktorius.
****
Grįţta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos ir pareiškia:
- Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!
Tėvai klausia jį:
- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, Skaityti irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis neleidţia!

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Maţeikiai
 247  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

STIPENDIJŲ IR
MATERIALINĖS
PARAMOS SKYRIMAS
1. Nustatomi tokie fiksuoti
stipendijų dydţiai 35,0 Lt; 45,0
Lt; 55,0 Lt; 65,0 Lt; 85,0 Lt ir
99,0 Lt.
2. Konkretus stipendijų dydis
priklauso nuo mokymosi rezultatų (pagal pusmečio paţymių
vidurkius):
iki 6.0
- 35,0 Lt.
6.1 – 6.9
- 45,0 Lt.
7.0 – 7.4
- 55,0 Lt.
7.5 – 7.9
- 65,0 Lt.
8.0 – 8.4
- 85,0 Lt.
8.5 ir daugiau- 99,0 Lt.
3. Už vasaros laikotarpį mokama pagal mokymosi rezultatus.
4. I pusmetį naujai į mokyklą
priimtiems mokiniams mokama
minimali 35,0 Lt. stipendija.
5. Stipendija nemokama:
5.1. Antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio
mokymo programas, nepriklausomai nuo jų lygio.
5.2. Nepažangiems mokiniams
(ir už vasaros atostogų laikotarpį).
6. Stipendija pradedama mokėti, jei mokinys išsilaikė įsiskolinimus, nuo kito mėnesio.
7. Stipendijos mokėjimas
nutraukiamas:
7.1. Pašalinus mokinį iš mokyklos.
7.2. Suteikus akademines
atostogas.
7.3. Mokiniams gavus nuobaudų.

7.4. Praleidus 1 ar daugiau
pamokų be pateisinamos priežasties.
PASTABA. Mokiniui per mėnesį suteikiama galimybė pateisinti 2 dienas: vieną dieną gali
pateisinti grupės auklėtojas,
antrą – tėvai.
8. Materialinė parama gali
būti skiriama:
8.1. Mokiniams iš šeimų,
gaunančių socialinę paramą.
8.2. Mokiniams, netekusiems
vieno iš tėvų ir esantiems iš
šeimų, auginančių 3 ir daugiau
vaikų iki 18 metų ir vyresnius,
kurie mokosi bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.
8.3. Mokiniams, turintiems
vaikų.
8.4. Tėvų mirties atveju.
8.5. Esant ypač skurdžiai situacijai šeimoje, atskiru grupės
auklėtojos teikimu.
8.6. Mokiniams, atstovaujantiems mokyklą įvairiuose renginiuose uţ mokyklos ribų.
8.7. Mokiniams, kurie mokosi
tik labai gerai, įvertinimas tik
10.
9. Materialinė parama skiriama kalendorinių metų pabaigoje
iš sutaupytų stipendijų fondo
lėšų (išskyrus 8.4, 8.5 ir 8.6
punktus).
10. Materialinės paramos
dydis negali būti didesnis negu
190,0 Lt.

****
Mokytojas:
- Jūsų sūnus visiškai nesimoko geografijos!
- Nieko baisaus. Su mūsų pajamomis toli nenuvažiuosi.
****
Maţoji Linutė meldţiasi prieš miega:
- Brangusis, dievuli, padaryk, kad Paryžius būtu Anglijos sostinė,
nes kitaip mano kontroliniame bus klaida!
****
Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų darbų?
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje?
– Žiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi mokytojas.
– Taip, juk turėjau žvakę.
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