PATVIRTINTA
Maţeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus 2019 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. VI-22

MAŢEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS
2019–2021 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

1

2018 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I. BENDROJI DALIS
2018 metų veiklos tikslai ir uţdaviniai
1. Stiprinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dermę, siekiant kokybiškos mokinių motyvacijos.
1.1. Gerinti pamokos kokybę, atsiţvelgiant į mokinių poreikius bei jų gebėjimus
1.2. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, skatinant mokinių motyvaciją mokytis.
1.3. Gerinti mokinių lankomumą.
1.4. Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
2. Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę.
2.1. Vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą įvairioms besimokančiųjų grupėms.
2.2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, siekiant parengti kvalifikuotus darbuotojus.
2.3. Suaktyvinti profesinį orientavimą.
3. Tobulinti saugią, patrauklią, jaukią mokyklą, palankią kūrybiškam mokinių ugdymuisi.
3.1. Tobulinti patrauklią bendruomenei, atvirą visuomenei, su savita kultūra mokyklą.
3.2. Teikti kokybišką pagalbą mokiniui.
3.3. Padėti mokiniui ugdytis patriotiškumo ir pilietiškumo dvasią.
4. Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams.
4.1. Renovuoti mokyklos pastatus.
4.2. Modernizuoti profesinio mokymo materialinę bazę.
4.3. Kurti patogią, saugią ir palankią ugdymuisi mokyklos aplinką.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. 2018 metų ugdymo rezultatai.
Bendras darbuotojų skaičius 2018-12-31 – 136.
Mokinių skaičius mokykloje 2018-12-31 – 602.
2018 m. rugsėjo 1 d. priimta 288 mokinių. Priėmimo planas 300 mokinių.
2018 metais brandos atestatus gavo 116 abiturientai. Brandos atestatus gavusių dvyliktokų procentas 85.
2018 m. mokytis įstojo 289 mokiniai.
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2018 m. baigė mokyklą pagal profesinio mokymo programas 268 absolventai, iš jų 208 įsidarbino pagal įgytą kvalifikaciją, 3 mokiniai tęsia
mokslus profesinėse mokyklose, 11 mokinių aukštojo mokymo įstaigoje.
Maţeikių PM (centre) 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aplinkos apsaugos darbuotojo
Apeigų ir švenčių organizatoriaus
Apdailininko (statybininko) modulinė
Elektromontuotojo
Suvirintojo
Interjero apipavidalintojo modulinė
Mūrininko modulinė
Suvirintojo
Apdailininko (statybininko)
Apdailininko (statybininko)
Interjero apipavidalintojo
Elektros įrenginių elektromechaniko
Apeigų ir švenčių organizatoriaus
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo

Valstybinis kodas

(330071201)
(330101303)
(M43073202)
(330071302)
(330071505)
(M44021201)
(M44073203)
(440071502)
(217073201)
(330073202)
(330021202)
(440071307)
(440101303)
(330041708)

Iš viso: 14 pirminio profesinio mokymo programų.

Mokyklos 2017–2018 m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos
Eil.
Programos pavadinimas
Nr.
1. Iš viso: 0 tęstinių profesinio mokymo programų.

Valstybinis kodas
-

Viekšnių skyriaus 2017–2018 m. vykdomos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo
Smulkiojo verslo organizatoriaus
Apskaitininko ir kasininko modulinė

(330071612)
(440041703)
(M44041101)
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4.
5.
6.

Virėjo modulinė
Sporto klubo veiklos organizatoriaus
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo

(M43101302)
(440041704)
(330101305)

Iš viso: 6 pirminio profesinio mokymo programos.

Viekšnių skyriaus 2017–2018 m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos
Eil.
Nr.
1.

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
2.
TR2 kategorijos traktorių vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
3.
SZ kategorijos savaeigių ţemės ūkio mašinų
vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa
4.
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
5.
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa
Iš viso: 5 tęstinio profesinio mokymo programos.

(262104105)
(262104115)
(262104108)
(262104107)
(261081106)

Maţeikių PM (centre) 2018–2019 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Apdailininko (statybininko) modulinė
Apeigų ir švenčių organizatoriaus
Elektromontuotojo
Suvirintojo
Vizualinės reklamos gamintojo modulinė
Apdailininko (statybininko)
Naftos produktų operatoriaus
Aplinkos apsaugos darbuotojo
Interjero apipavidalintojo modulinė
Apdailininko (statybininko)
Interjero apipavidalintojo

(M43073202)
(330101303)
(330071302)
(330071505)
(M43041401)
(217073201)
(440071101)
(330071201)
(M44021201)
(330073202)
(330021202)

Iš viso: 11 pirminio profesinio mokymo programų
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Mokyklos 2018–2019 m. m. vykdomos pagrindinio ugdymo programos
Eil.
Nr.

1.

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Pagrindinio ugdymo programa

(201001101)

Iš viso: 1 pagrindinio ugdymo programa

Mokyklos 2018–2019 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos
Eil.
Programos pavadinimas
Nr.
1. Iš viso: 0 tęstinio profesinio mokymo programų

Valstybinis kodas
-

Viekšnių skyriaus 2018–2019 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos:
Eil.
Programos pavadinimas
Nr.
1. Agroserviso darbuotojo
2. Technikos prieţiūros verslo darbuotojo modulinė
3. Virėjo modulinė
4. Apskaitininko ir kasininko modulinė
5. Konditerio
6. Technikos prieţiūros verslo darbuotojo modulinė
7. Sporto klubo veiklos organizatoriaus
8. Technikos prieţiūros verslo darbuotojo
9. Smulkiojo verslo organizatoriaus
Iš viso: 9 pirminio profesinio mokymo programos

Valstybinis kodas

(330081107)
(M43071603)
(M43101302)
(M44041101)
(440101305)
(M44071605)
(440041704)
(330071612)
(440041703)

Viekšnių skyriaus 2018–2019 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
TR2 kategorijos traktorių vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
SZ kategorijos savaeigių ţemės ūkio mašinų
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(262104105)
(262104115)
(262104108)

4.
5.

vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programa
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

(262104107)
(261081106)

Iš viso: 5 tęstinio profesinio mokymo programos.

III. 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Pirmojo mokyklos 2018 metų veiklos tikslo „Stiprinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dermę, siekiant kokybiškos mokinių
motyvacijos“ įgyvendinimas.
Uţdavinys 1.1. Gerinti pamokos kokybę, atsiţvelgiant į mokinių poreikius bei jų gebėjimus.
Gimnazijos skyrius.
Mokykloje kartu su profesiniu mokymu vykdomas ir bendrasis ugdymas. Nuo 2008 metų akredituota vidurinio ugdymo programa ir įsteigtas
gimnazijos skyrius. Mokiniai be profesijos įgyja ir vidurinį išsilavinimą. 3 gimnazijos klasėje turime 5 grupes (100 mokinių), 4 gimnazijos klasėje 5 grupes
(101 mokinys). Šiais mokslo metais turime 1 gimnazijos klasę, kurioje mokosi 20 mokinių.
Sudaryti mokinių individualūs dalykų pasirinkimai, mokinių ugdymo planai. Sudaryti 11–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros moduliai. Kaip ir
gimnazijose mokiniai renkasi ir A lygius. Išplėstiniu kursu (A lygiu) lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokosi dvi 4 klasės. Matematikos (A lygiu) mokosi dvi
3 klasė ir dvi 4 klasės. Kitų dalykų mokomasi tik bendruoju kursu. Viena 3 klasė ir dvi 4 klasės pasirinko chemijos kursą. Vokiečių kalbos savarankiškai
mokosi du 4 klasės mokiniai. Ugdymo karjerai, etninę kultūrą, sveikatos ugdymą, ţmogaus saugą, rengimasis šeimai ir lytiškumui, alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medţiagų vartojimo programos ugdymą mokytojai integruoja į savo dėstomų dalykų programas.
Mokykloje pagal atskirą grafiką visų bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda konsultacijas mokiniams, kurie ruošiasi laikyti valstybinius
brandos egzaminus.
Gerai vertinami mokyklos brandos egzaminų rezultatai tarp rajono mokyklų bei regiono profesinių mokyklų. Labiausiai mokiniai renkasi anglų
kalbos, istorijos, geografijos, matematikos egzaminus. Laikė valstybinius egzaminus apie 42,2 proc. mokyklos mokinių.
Įvertinimai balais: 16–100.
Istorija 16–67, lietuvių k. ir literatūra 22–56, geografija 20–38, anglų k. 30–100, matematika 16–36.
Apie 92 procentus mokinių laikė mokyklinius technologijų ir apie 97 procentus lietuvių kalbos egzaminus. Apie 9 procentus mokinių gavo
pasiekimų paţymėjimus. Mokiniai, kurie metiniuose įvertinimuose turėjo nepatenkinamus paţymius, iki rugsėjo pirmos likvidavo įsiskolinimus.
Mokykloje vykdoma 10 neformaliojo ugdymo uţsiėmimų. Lanko 121 (38 proc.) mokinys. Būrelių veikla atsispindi mokykloje ir uţ jos ribų
vykstančiuose renginiuose: organizuojamos diskusijos, protų kovos, leidţiami stendai, mokyklos laikraštis, tiriamosios ekspedicijos, turistiniai ţygiai.
Šiais mokslo metais mokiniai dalyvavo geografijos, matematikos rajoninėse olimpiadose.
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Gimnazijos skyrius (Viekšnių skyrius).
Viekšnių skyriaus gimnazijos skyriuje mokosi septyniasdešimt trys mokiniai: trečioje gimnazijos klasėje (11 klasėje) penkiasdešimt šeši mokiniai,
ketvirtoje gimnazijos klasėje (12 klasėje) 17 mokinių.
Pagal mokinių individualius planus sudaryti vidurinio ugdymo programos branduoliai ir laikinosios grupės. Visų bendrojo ugdymo dalykų
pasirinkta mokytis bendruoju kursu. Sudarytas 12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros modulis. Vokiečių kalbos savarankiškai mokosi dvylika vienuoliktos
klasės mokinių ir du dvyliktos klasės mokiniai. Prancūzų kalbos savarankiškai mokosi du vienuoliktos klasės mokiniai.
Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, mokytojai pamokose naudoja aktyvaus mokymo metodus, taiko mokyklos vertinimo nuostatais pagrįstą
savo dalyko vertinimo sistemą. Ugdymo procese derinami formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimai. Ugdymo turinys individualizuojamas ir
diferencijuojamas.
Vykdomas individualus mokinio paţangos stebėjimas. Analizuojami pagrindinėje mokykloje įgyti bendrojo ugdymo dalykų paţymiai bei mūsų
mokykloje įgyti pusmečių ir metiniai paţymiai.
Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio stebėsena. Pertraukų metu mokiniams sudaromos
galimybės uţsiimti fiziškai aktyvia veikla.
Pagal atskirą grafiką bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda konsultacijas mokiniams, kurie dėl pateisinamos prieţasties nelankė mokyklos.
Mokytojai, apie mokymosi paţangą ir pasiekimus, mokinius ir jų tėvus informuoja elektroniniame dienyne TAMO, pokalbiu, telefono skambučiu bei kitomis
ryšio priemonėmis.
Į bendrojo ugdymo dalykus integruojamos programos: rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, ugdymo karjerai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medţiagų vartojimo bei patyčių prevencijos, etnokultūros ugdymo.
Pravestos integruotos pamokos: anglų kalbos ir informacinių technologijų, fizikos su suvirinimo ir kalvystės pagrindais, ekonomikos ir verslo
pagrindai su anglų kalba, kūno kultūra su muzika, anglų kalba su traktorių ir automobilių mokomuoju dalyku.
Mokytojai atnaujino metodinę, dalykinę ugdymo medţiagą. Ugdymo procese aktyviai naudojo šiuolaikišką, efektyvią internetinę sistemą
„Egzaminatorius lt.“, kuri padėjo mokytojui ruošti, o mokiniams ruoštis brandos egzaminams.
Mokyklos mokiniai dalyvavo bendrojo ugdymo dalykinėse olimpiadose Maţeikių politechnikos mokykloje. Taip pat dalyvavo respublikiniame
konkurse ,,Olympis 2018“ rudens sesijoje. Anglų kalbos konkurso sesijoje 11 klasės TP-72 grupės mokinys Benas Prţalgauskas apdovanotas II laipsnio
diplomu, o matematikos, istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros sesijose III laipsnio diplomais. Lietuvių kalbos ir literatūros konkurso sesijoje: 11 klasės TP-72
grupės mokinys Rokas Aleksandravičius apdovanotas III laipsnio diplomu ir 11 klasės AD -71 grupės mokinys Lukas Piktuţis taip pat apdovanotas III laipsnio
diplomu.
Mokslo metų eigoje atsiţvelgiant į vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių buvo vykdoma
mokinių paţintinė, kūrybinė, meninė, kultūrinė veikla.
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2018 m. geguţės 18 d. tradicinė sveikatingumo diena „Bėgte į vasarą“.
2018 m. birţelio 4 d. meninė-kūrybinė veikla „Molio kelias“. Uţsiėmimą vedė Viekšnių miesto tautodailininkas Vitalijus Baltutis.
2018 m. birţelio 5 d. paţintinė veikla Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate.
2018 m. birţelio 6 d. kūrybinė veikla „Kalvystės amatas“. Uţsiėmimą vedė tautodailininkas, meninės kalvystės pradininkas Česlovas Pečetauskas.
2018 m. birţelio 11 d. kultūrinė veikla „Lietuviškos dainos pasitinkant Lietuvos šimtmetį“. Uţsiėmimą vedė Viekšnių Vinco Deniušio meno
mokyklos direktorius Vitalis Lizdenis.
2018 m. birţelio 12 d. paţintinė-mokomoji veikla „A day at the workshop“ arba „Darbo diena mechanikos dirbtuvėse“. Uţsiėmimą vedė anglų
kalbos vyresnioji mokytoja Erika Bertulienė ir vyresnysis profesijos mokytojas Algimantas Beniušis.
2018 m. birţelio 13 d. paţintinė-kultūrinė veikla Lazdynų Pelėdos ir Šatrijos Raganos memorialiniame muziejuje.
2018 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
Lietuvių kalba ir literatūra: laikė 42 mok., išlaikė 42 mok. (paţangumas 100 proc.);
Technologijų: laikė 40 mok., išlaikė 40 mok. (paţangumas 100 proc.).
2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
Matematika: laikė 3 mok., išlaikė 0 mok. (paţangumas 0 proc.);
Anglų k.: laikė 5 mok., išlaikė 5 mok. (paţangumas 100 proc.), surinko nuo 32 iki 86 balų.
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės veikla. Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės tikslas – mokinių mokymo ir mokymosi
kokybės gerinimas. Taip pat produktyvaus darbo pamokoje plėtojimas su motyvacijos nepraradusiais mokiniais, gilinimasis į IKT naujoves rengiant dalyko
metodinę medţiagą bei mokomąsias uţduotis, kurios skatintų mokinių mokymosi motyvaciją. Taip pat svarbūs veiksniai yra paţangumo ir lankomumo kėlimas,
vertinimo aktualijos, mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimas.
Uţdaviniai:
1. Siekti mokymo kokybės skiriant mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas uţduotis;
2. Siekiant kelti mokymosi motyvaciją skirti ilgalaikes ir trumpalaikes namų darbų uţduotis;
3. Atlikti mokinių mokymosi paţangos ir pasiekimų analizę.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinei grupei yra svarbu aktyviai organizuoti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, kuris
glaudţiai sietųsi su ugdymo proceso planavimu ir jo įgyvendinimu, keliant mokinių mokymosi kokybę, dalijimasis gerąja pedagogine patirtimi. Stebint
mokytojų bendradarbiavimą, būtų galima išskirti dar vieną veiksnį, tai įvairių mokomųjų dalykų tarpusavio integracija. Reikia paţymėti, kad ugdymo procese
aktyviai dirbama su ugdymo karjerai integravimu į mokomuosius dalykus, taip pat etninės kultūros, smurto ir patyčių prevencijos, rengimo šeimai bei
lytiškumo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo (1–2 val. per pusmetį) bei lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos integravimą
į lietuvių kalbos ir literatūros programą būtinumą (2018-09-14 protokolas Nr. 4). Bendrojo ugdymo metodinės grupės veikloje siekiama, kad ugdymo
programos ir metodai būtų taikomi darbe. Skatintų mokinius veikti, aktyvintų jų paţinimą, kūrybiškumą, keltų motyvacijos lygį bei tenkintų individualius
saviraiškos poreikius. Skatintų pajausti sėkmę mokantis, taip pat siekti aukštesnės mokinių mokymo ir mokymosi kokybės. Mokytojai aktyviai organizavo
dalykinius bei metodinius renginius, pagal galimybes dalyvavo kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
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2018 m. gruodţio mėn. organizavome bendrojo ugdymo dalykų olimpiados savaitę. Joje dalyvavo ir Viekšnių skyriaus mokiniai. Olimpiados
uţduotis ruošė Maţeikių PM (centro) ir Viekšnių skyriaus mokytojai. Buvo stengiamasi uţduotis padaryti įdomias, patrauklias mokiniams. Šiais metais
olimpiadoje dalyvavo ir 9 klasės mokiniai. Anglų kalbos mokytoja Inga Kruopienė parengė jiems uţduotis. Olimpiados skatina mokinius ugdyti motyvaciją,
siekti gilesnių ţinių.
Mokytojai išsikėlė vieną uţdavinių – siekti mokymo kokybės, skiriant mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas uţduotis. Vienas iš būdų
kelti mokinių paţangumą ir mokymosi kokybę – tai sąmoningas mokinio skatinimas dirbti gaunant sudėtinį paţymį ar renkant kaupiamuosius balus. Kaip sekėsi
įgyvendinti šią uţduotį savo patirtimi pasidalijo Inga Kruopienė. Atliekant „Mokinių pasiekimų ir paţangos tyrimą“ dauguma mokytojų akcentavo, kad namų
darbai, ruošimasis brandos egzaminams bei sąmoningas mokymasis renkant kaupiamąjį balą ar sudėtinį paţymį – yra mokymosi pasiekimų, paţangos ir
motyvacijos skatinimas.
Uţbaigus pusmetį atliekamas „Mokinių pasiekimų ir paţangos tyrimas“ , kuris yra aptariamas atskiruose protokoluose. Kadangi vienas iš
uţdavinių buvo namų darbų skyrimas motyvacijos nepraradusiems mokiniams, tai atsispindėjo ir tyrime. Mokytojai išskyrė pagrindinius argumentus, kodėl
tikslinga uţduoti ilgalaikius ir trumpalaikius namų darbus.
Taip pat buvo dalijamasi darbo patirtimi, lankomasi rajono dalykiniuose metodiniuose susirinkimuose. Pedagogai aktyviai dalyvavo rajono
metodiniuose seminaruose. Taisyti rajono olimpiadų darbus padeda mokytojos Virginija Vaitkevičienė ir Snieguolė Kiškėnienė. Dauguma mokytojų aktyviai
dalyvauja ne tik rajono bet ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose. Regina Jonikaitė dalyvavo mokymuose „Bendrojo ugdymo mokytojų
komunikacinės ir informacinės valdymo kompetencijos tobulinimas“, įsisavino darbo su Conva ir Stock programėlėmis. Kaip su jomis dirbti ji apmokė ir
mokyklos mokytojus .
Kūno kultūros mokytojos Irma Kerienė ir Diana Kostkevičienė dalyvaudamos su mokiniais įvairiose rajoninėse bei respublikinėse varţybose
iškovojo ne vieną prizinę vietą ir pasiekė gerų laimėjimų bei garsina mokyklos vardą. Lietuvos profesinio mokyklų stalo teniso varţybose mūsų komanda
laimėjo II vietą, Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinėse futbolo varţybose uţimta I vieta. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų
finalinėse šaškių-šachmatų varţybose vaikinų komanda uţėmė II ir III vietas. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinėse stalo teniso varţybose
vaikinų komanda uţėmė III vietą. 2018 m. vasario 16 d. dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos 100-čiui paminėti „Bėgame uţ Laisvę“. Kartu su socialine
pedagoge Ineta Grinkevičiene organizavo labdaros bėgimą „Gelbėkim vaikus“. Mokytojos nuolat organizuoja tarpgrupines šaškių, šachmatų, giros kilnojimo,
krepšinio varţybas.
Mokykloje vyko viktorina skirta Lietuvos 100-čiui paminėti. Renginį organizavo istorijos mokytoja metodininkė Silva Bulauskienė, geografijos
mokytoja Snieguolė Kiškėnienė, civilinės saugos mokytoja Svetlana Kuzmickytė. Uţduotys buvo įdomios ne tik mokiniams. Kartu organizavo ekskursiją į
Kamanų rezervatą. Istorijos mokytoja Silva Bulauskienė organizavo keletą ekskursijų į Maţeikių muziejų ir ten mokiniams buvo pravestos edukacinės
pamokos. Lietuvių kalbos mokytoja Marijona Timinskienė reguliariai dalyvauja visuomeniniuose, kultūriniuose renginiuose, vykstančiuose Maţeikių viešojoje
bibliotekoje.
Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lijana Vėliūtė-Balzerienė lanko studijas ir gilina savo ţinias studijose „Vadybinių ţinių gilinimas ir
organizavimas, valdymo metodikos studijos“.
Biologijos vyresnioji mokytoja Genė Janina Pavlovienė su mokiniais atliko įdomiais praktines pamokas „Oro taršos tyrimas kerpių metodu“, ir
Triukšmo tarša. Pamokos vyko naudojant tam tikrus prietaisus. Dalykų mokytojai nuolat domisi brandos egzaminų naujovėmis, su jomis detaliai stengiasi
supaţindinti mokinius, akcentuoti naujoves ir išskirti esminius dalykus.
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Mokytojai mokslo metų eigoje buvo skatinami paruošti po vieną mokomąją ar vaizdinę priemonę ir pristatyti metodinei grupei aprobavimui. Iš
viso parengtos ir pristatytos 13 priemonių.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupės veikla (Viekšnių skyrius).
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės tikslas yra įvertinti esamą mokyklos padėtį, mokymosi kokybę bei tobulinti mokymosi programas,
mokymo procesą ir rezultatus; gerinti įgūdţių ugdymą, diegti efektyvius darbo ir ugdymo metodus, objektyviai vertinti mokinių mokymosi rezultatus ir
bendrąją būklę; ugdyti mokyklos ir mokinių savarankiškumą, ugdymo turinio ir proceso lankstumą, mokymosi sąmoningumą; vykdyti įvairius mokyklos
bendrojo ugdymo tobulinimo projektus; pamokų metu rinktis tinkamus mokymo metodus, mokomąją ir padalomąją medţiagą, rengti mokymo planų variantus.
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinei grupei yra svarbu gerai organizuoti dalykinį bei metodinį mokytojų bendradarbiavimą, kuris glaudţiai
sietųsi su ugdymo proceso planavimu ir jo įgyvendinimu. Toks poţiūris skatina mokinių mokymosi kokybę, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą bei
dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi. Mokytojų nuolatinis bendradarbiavimas įtakoja mokomųjų dalykų integracijos būtinumą. Į ugdymo procesą nuolat
integruojami ugdymo karjerai, etninės kultūros, smurto ir patyčių prevencijos, rengimo šeimai bei lytiškumo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medţiagų vartojimo bei lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos integravimas į lietuvių kalbos ir literatūros programą. Bendrojo ugdymo metodinės grupės
veikloje siekiama, kad mokytojų pasirinkti darbo metodai skatintų mokinius veikti, aktyvintų jų ţinių siekimą, lavintų kūrybiškumą, keltų motyvacijos lygį,
skatintų norą mokytis ir pajausti grįţtamąjį mokymosi rezultatą. Mokinių mokymosi sėkmė skatina siekti geresnės mokymosi kokybės. Bendrojo ugdymo
dalykų mokytojai organizavo dalykinius ir metodinius renginius, pagal galimybes dalyvavo kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
2018 m. sausio mėn. Maţeikių politechnikos mokykloje vyko bendrojo ugdymo dalykų olimpiados savaitė. Joje dalyvavo ir Viekšnių skyriaus
mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje III vietą laimėjo Dovydas Burneika (TP-63 gr.); anglų kalbos olimpiadoje II vietą laimėjo Klaudijus
Perminas (TP-63 gr.) ir III vietą laimėjo Goda Saţenytė (V-64 gr.); matematikos olimpiadoje I vietą laimėjo Karolis Liutkus (TP-68 gr.); geografijos
olimpiadoje III vietą laimėjo Viktoras Turauskas (TP-63 gr.).
Bendrojo ugdymo mokytojų vienas iš išsikeltų uţdavinių – mokymosi procese kelti mokymosi motyvaciją, skatinti nuolatinį tobulėjimą, kad
mokiniai pasitikėtų savo jėgomis, pajustų sėkmės poreikį. Siekiant geresnių mokymosi rezultatų mokiniai yra sąmoningai skatinami dirbti gaunant sudėtinį
paţymį ar renkant kaupiamuosius balus. Atliekant ,,Mokinių pasiekimų ir paţangos tyrimą“ pastebima, kad ruošimasis pasirinktiems brandos egzaminams bei
sąmoningas mokymasis renkant kaupiamuosius balus ar sudėtinius paţymius, skatina mokinius siekti geresnių mokymosi rezultatų.
Kiekvieno pusmečio pabaigoje yra atliekamas ,,Mokinių pasiekimų ir paţangos tyrimas“, kuris yra aptariamas bendrojo ugdymo metodinėje
grupėje. Mokytojai patvirtino, kad nuolatinis mokinių vertinimas sudėtiniu ar kaupiamuoju paţymiu skatina mokinių motyvaciją.
Mokytojai noriai dalijasi darbo patirtimi, lankosi rajono dalykiniuose metodiniuose susirinkimuose, aktyviai dalyvauja rajone organizuojamuose
metodiniuose seminaruose, rajono bei respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose.
Kūno kultūros mokytojos metodininkės Sonata Jaskaudienė ir Audronė Šimkuvienė 2018 m. vasario mėnesį kartu su mokiniais Aiste
Jankauskaite, Antanu Gaubiu bei Laurynu Eţerskiu Maţeikiuose dalyvavo ,,Bėgame uţ laisvę“. 2018 m. geguţės 27 d. dalyvavo Vilniuje organizuotame
švietimo mainų paramos fondo projekte ,,Bėk su Erasmus+“ komandos ,,We run Vilnius“ 5 km bėgime su Viekšnių skyriaus mokiniais Aiste Jankauskaite,
Deiviu Braun bei Antanu Gaubiu. Mokytojos organizuoja jau tradiciniais tapusius sportinius renginius visai mokyklos bendruomenei: ,,Bėgte į vasarą“ (geguţės
mėnesį), ,,Rudeninis bėgimas su draugais“ (rugsėjo mėnesį). Nuolat organizuojamos krepšinio, rankų lenkimo, tinklinio varţybos.
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Muzikos mokytoja metodininkė Milda Tenienė kartu su vyresniąja profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskiene trečius metus iš eilės tampa
respublikinių varţytuvių ,,Lietuvos kulinarijos etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ prizininkais (2018 m. uţimta II vieta).
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija Milieškienė 2018 m. kovo mėn. į mokyklą pakvietė Kauno maţojo teatro aktorių
Alvydą Brunalą, kuris mokiniams pravedė netradicinę literatūrinę pamoką apie Vytautą Mačernį ,,Dūţtančių formų pasaulyje“. Paminint Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį bei Simono Daukanto metus, 2018 m. gruodţio mėn. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija Milieškienė, bibliotekos
vedėja Gitana Gabalytė organizavo parodėlę bei susitikimą su Simono Daukanto muziejaus vadove Ernesta Šmukštaite.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Viekšnių skyriaus 11 klasės mokiniai 2018 m. lapkričio mėn. dalyvavo organizuojamoje
olimpiadoje ,,Olympis 2018“ rudens sesijoje. Anglų kalbos olimpiadoje II laipsnio diplomu apdovanotas B. Prţalgauskas (TP-72 gr.), lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiadoje III laipsnio diplomais apdovanoti R. Aleksandravičius (TP-72 gr.), B. Prţalgauskas (TP-72 gr.), L. Piktuţis (AD-71 gr.), matematikos
olimpiadoje III laipsnio diplomu apdovanotas B. Prţalgauskas (TP-72 gr.), istorijos olimpiadoje III laipsnio diplomu apdovanotas B. Prţalgauskas (TP-72 gr.).
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Erika Bertulienė 2018 m. rugsėjo mėn. organizavo tradiciniu tapusį renginį, skirtą Europos kalbų dienai.
Mokiniai yra skatinami mokytis uţsienio kalbų, nes tai padeda geriau suprasti kitų kultūrų atstovus.
Mokytojai veda integruotas bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo dalykų pamokas. Pravestos ekonomikos ir uţsienio specialybės kalbos
pamoka; traktoriai ir automobiliai bei anglų kalbos integruota pamoka; kūno kultūros bei muzikos integruota pamoka.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai nuolat domisi brandos egzaminų naujovėmis, su jomis supaţindina mokinius, išskiria svarbiausius
pasikeitimus.
Uţdavinys 1.3. Gerinti mokinių lankomumą.
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą,
individualias mokinio galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei paţangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Siekiant įgyvendinti šias funkcijas, organizuota septyniolika Vaiko gerovės komisijos posėdţių: devyni Maţeikių politechnikos mokykloje ir
aštuoni Viekšnių skyriuje. Posėdţių metu buvo apsvarstyti aktualūs klausimai. Daug dėmesio skirta kuriant saugią mokyklos aplinką, siekiant vaiko socialinės
atskirties maţinimo, suteikta ţinių mokiniams ir mokytojams smurto, ţalingų įpročių, nusikalstamumo prevencijos klausimais. 2018 m. pradţioje aptartas
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento bei Vaiko gerovės komisijos veiklos plano vykdymas, komisijos narių atsakomybė, darbo etika, konfidencialumo
uţtikrinimo būtinumas. Aptarti dokumentai ir naujos formos, reikalingos Vaiko gerovės komisijos bei grupių auklėtojų darbui tobulinti (parengtos formos
„Mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo mokiniui planas“ bei „Dėl pagalbos mokiniui teikimo Vaiko gerovės komisijos posėdyje“).
Komisija analizavo „Stipendijų bei materialinės paramos teikimo nuostatus“, teikė pasiūlymus nuostatams koreguoti, taip pat teikė pasiūlymų papildyti naujais
punktais apdovanojimų „Mokyklos geriausieji“ nuostatus.
Daugumoje Vaiko gerovės komisijos posėdţių dalyvavo kviestieji mokiniai ir jų tėvai, globėjai. Maţeikių politechnikos mokykloje ir Viekšnių
skyriuje analizuoti įvairūs klausimai, susiję su mokiniams iškylančiais sunkumais.
Maţeikių politechnikos mokykloje iš viso pagalba teikta 36 mokiniams. Didelis dėmesys skirtas mokinių pamokų lankomumui uţtikrinti, teikta
pagalba padedant įveikti mokymosi sunkumus ir sėkmingai tęsti mokslą mokykloje. Dėl šių problemų į posėdţius 2018 metais kviesti 25 mokiniai. 2018 m.
lapkričio mėn. organizuotas bendras Vaiko gerovės komisijos ir Auklėjamojo darbo metodinės grupės posėdis, kuriame analizuotos pamokų lankomumo
problemos, primintos „Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos“ aktualijos. Posėdţių metu teikta pagalba mokiniams ir
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mokytojams dėl netinkamo mokinių elgesio pamokų metu (3 mokiniai). Vaiko gerovės komisija tarpininkavo sprendţiant mokinių konfliktus, aiškinosi
smurtinio elgesio prieţastis, ieškojo sprendimų, kaip uţtikrinti saugią aplinką mokykloje (8 mokiniai, 4 atvejai), budėjo mokykloje ir jos teritorijoje. Dvi
mokinės kreipėsi į Vaiko gerovės komisiją dėl materialinės paramos gimus vaikui ir komisija pritarė paramos suteikimui. Bendradarbiauta su Maţeikių rajono
savivaldybės Vaiko gerovės komisija: gavus informaciją ir rekomendacijas, nurodytam mokiniui teikta švietimo pagalba bei parengta ataskaita Maţeikių rajono
savivaldybės Vaiko gerovės komisijai.
Viekšnių skyriuje taip pat daug dėmesio skirta ir mokinių mokyklos nelankymo bei mokymosi sunkumų prieţasčių analizei. Į posėdţius kviesti
TP-68, V-64, TP-63 grupių mokiniai, patiriantys sunkumų. Imtasi veiksmų, padedančių sugrąţinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis. Teiktos
rekomendacijos dalykų mokytojams, grupių auklėtojams dėl ugdymo metodų, darbo organizavimo su mokiniais, kurių elgesys nepageidautinas.
Siekiant individualizuoti ir plėsti mokymo metodų įvairovę bei didinti mokymo medţiagos pasiekiamumą mokiniams, kaip priemonė mokykloje
naudojama virtuali mokymosi aplinka Moodle. Šia mokymosi aplinka naudojasi apie 15 proc. mokytojų.
Auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla.
Mokslo metų eigoje Auklėjamojo darbo metodinės grupės nariai buvo susirinkę į šešis susirinkimus ir du mokymus. 2018 m. sausio mėn. buvo
perţiūrimi ir aptariami signaliniai pusmečiai ir jų rezultatai. Grupių auklėtojai pateikė išsamias analizes apie mokinių tarpinius pasiekimus. 2017–2018 m. m.
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, pristatydama naujų mokslo metų gaires, akcentavo, kad į mokyklą ateina vis daugiau gerai besimokančių
mokinių. Vienas iš prioritetų šiais metais ir buvo padėti pirmo kurso mokiniams adaptuotis mokykloje, išlaikyti arba pagerinti mokymosi rezultatus. Signalinio
pusmečio rezultatai parodė, kad auklėtojams reikėtų didesnį dėmesį sutelkti į gerai besimokančius ir nuolat jiems teikti savalaikę ir kokybišką pagalbą.
Organizuotame jungtiniame metodinių grupių posėdyje „Patyčių ir smurto paplitimo mūsų mokykloje“, kurį pristatė mokyklos socialinė pedagogė
metodininkė Ineta Grinkevičienė ir psichologė Ugnė Dromantaitė, grupių auklėtojai buvo supaţindinti atlikta apklausa smurto ir patyčių tema. Atliekama
apklausa, visuomeninis transliuotojas ir spauda akcentavo, kad ištakos yra ugdymo įstaigos. Mūsų mokykloje mokiniai patvirtino, kad patyčių nėra.
2018 m. balandţio mėn. Auklėjamojo darbo metodinės grupės nariai svarstė ir pritarė socialinės pedagogės metodininkės Inetos Grinkevičienės
pasiūlymui atnaujinti stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus. Nuostatų tikslas – uţtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo sąlygas, skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. Nuostatuose pasikeitė konkretus stipendijų dydis, kuris
tiesiogiai priklauso nuo mokymosi rezultatų (pagal pusmečio paţymių vidurkius).
Auklėjamojo darbo metodinės grupės nariai bendradarbiauja su Vaiko gerovės komisija. Kad bendradarbiavimas duotų laukiamų rezultatų,
viename iš grupės susirinkimų buvo pristatytas pasiūlymas kaip susisteminti informaciją apie mokinį ir jo problemas, taikytus metodus problemoms spręsti ir
pagalbą mokiniui padedant Vaiko Gerovės Komisijai.
2018 m. rugsėjo mėn. buvo išrinkta nauja Maţeikių politechnikos mokykloje Auklėjamojo darbo metodinės grupės pirmininkė Irma Kerienė. Yra
20 grupių auklėtojų.
Metodinė grupė išsikėlė tikslą – siekti mokinių švietimo ir auklėjimo proceso veiksmingumo pagarba grįstoje ir saugioje aplinkoje. Kad jį pasiekti,
iškelti šie uţdaviniai:
1. Siekti sėkmingos mokinių adaptacijos mokykloje.
2. Gerinti grupės auklėtojo darbą, teikiant metodinę ir informacinę pagalbą.
3. Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį, gerą pamokų lankomumą.
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4. Įtraukti mokinių tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą.
5. Teikti savalaikę ir kokybišką pagalbą mokiniui.
6. Formuoti pagarbią ir saugią aplinką.
7. Mokinius ugdyti patriotiškumo ir pilietiškumo dvasia.
2018 m. rugsėjo 18 d. įvyko bendras auklėjamojo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo metodinių grupių susirinkimas, kuriame pasisakė
Dangiras Gurauskas „Dėl duomenų viešinimo (BDAR)“, psichologė Ugnė Dromantaitė „Ką daryti įvykus krizei“, socialinė pedagogė metodininkė Ineta
Grinkevičienė „Aktualios vaiko teisių apsaugos naujovė“ ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Regina Jonikaitė „Gerosios patirties sklaida“.
2018 m. spalio mėn. vyko susirinkimas „Pamokų analizė, problemos ir gerinimo priemonės“. Lankomumas – rimta problema. Auklėtojai ieškojo
įvairiausių būdų, kaip gerinti pamokų lankomumą: laiškų rašymas, telefoniniai pokalbiai, tėvų kvietimas į mokyklą, socialinio pedagogo pagalba, Vaiko
gerovės komisijos pagalba, ryšių palaikymas per socialinius tinklus. Metodinės komisijos pirmininkė, apibendrindama gautas iš auklėtojų mokyklos nelankymo
prieţastis, apibendrino, kad pagrindinės jų yra: ligos, išvykimas į uţsienį, vaikų auginimas, vaţiavimas autobusu į namus ir tingėjimas. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė priminė 2016 metų mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos nuostatus. Buvo nutarta
jų laikytis.
Socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė 2018 m. gruodţio mėn. pristatė vyksiančius uţsiėmimus, pagal psichoaktyvių medţiagų
vartojimo prevencinę programą „Savu keliu“. Tai viena iš nedaugelio Lietuvoje akredituotų prevencinių programų, kuri yra pritaikyta ir vyresniųjų klasių
mokiniams. Visoms amţiaus grupėms numatytos trys sritys, kuriose mokiniai pagilins ţinias bei sustiprins įgūdţius: psichoaktyvios medţiagos, socialiniai
įgūdţiai bei socialinė aplinka. Siekiama ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medţiagų; gebantį
atsispirti neigiamiems gyvenimo reiškiniams. 2018 m. gruodţio 12 d. mokykloje lankėsi programos instruktorė Jolanta Petraitė, kuri mokyklos bendruomenei
skaitė paskaitą apie įvairių psichoaktyvių medţiagų ţalą, paplitimą, švietimo reikšmę, prevencijos tikslus, pristatė pačią programą bei kai kuriuos mūsų mokinių
apklausos rezultatus. 2018 m. gruodţio 13 d. vyko mokymai grupių auklėtojams. Jų metu dalyviai atnaujino ir papildė savo ţinias apie tabako, elektroninių
cigarečių, kofeino, energetinių gėrimų, įvairių narkotinių medţiagų vartojimo pasekmes.
Auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla (Viekšnių skyrius).
Viekšnių skyriaus auklėjamojo darbo metodinėje grupėje yra 10 grupių auklėtojų. 2018 m. rugsėjo mėn. pasibaigus auklėjamojo darbo metodinės
grupės pirmininko kadencijai, buvo išrinkta nauja metodinės grupės pirmininkė Erika Bertulienė. Auklėjamojo darbo metodinė grupė buvo išsikėlusi tikslus:
gerinti grupės auklėtojo darbą, teikiant metodinę, informacinę pagalbą, sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagarba grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai
sveikoje ir saugioje aplinkoje, uţtikrinti tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. Tikslams
pasiekti numatyti šie uţdaviniai:
1. Uţtikrinti sėkmingą mokinių adaptaciją mokykloje.
2. Stiprinti grupės auklėtojo vaidmenį grupės mokinių tarpe.
3. Formuoti sveiką, saugią ir draugišką mokyklos aplinką.
4. Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį.
5. Ugdyti mokinių kompetencijas ir padėti planuoti karjerą.
6. Skatinti įgytos patirties sklaidą.
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Šių tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui 2018 metais pravesti septyni metodinės grupės posėdţiai, kurių metu buvo svarstyti aktualūs klausimai.
Daug dėmesio skirta mokinių adaptacijai mokykloje, ypač I kurso mokiniams, skyriaus bendruomeniškumo telkimui, paţangumo ir lankomumo klausimams.
2018 m. sausio mėn. aptarti signaliniai I pusmečio rezultatai. Auklėtojai susipaţinę su mokinių paţymiais, bendraudami su dalykų mokytojais bei savo
auklėtiniais siekė, kad būtų kuo maţiau nepatenkinamų paţymių. Opi problema – lankomumas. Auklėtojai ieškojo įvairiausių būdų, kaip gerinti pamokų
lankomumą. Būdai ir priemonės: laiškų rašymas, telefoniniai pokalbiai, tėvų iškvietimas į mokyklą, socialinio pedagogo pagalba, Vaiko gerovės komisijos
pagalba, ryšių palaikymas per socialinius tinklus.
Socialinės pedagogės metodininkės Inetos Grinkevičienės iniciatyva keleri metai iš eilės renkame geriausiai lankančią grupę. Šis konkursas turi
įtakos lankomumo gerinimui. Geriausia 2017–2018 m. m. grupe pripaţinta TP-63 grupė (grupės auklėtoja Gitana Gabalytė). Ši grupė apdovanota ekskursija į
Klaipėdą.
Tradicija tapo geriausių mokinių apdovanojimas per Vaikų gynimo dieną birţelio 1 d. Metodinėje grupėje perţiūrėjome auklėtojų bei mokytojų
pasiūlytas kandidatūras ir išrinkome 9 mokinius. Jie buvo apdovanoti ir įteikti padėkos raštai.
Grupių auklėtojai labai prisidėjo prie mokykloje organizuojamų kultūrinių, sportinių dalykinių konkursų ir renginių organizavimo: Europos kalbų
dienos, Kalėdinio karnavalo, paskutinio skambučio, šimtadienio, sveikatingumo dienos ,,Bėgte į vasarą“ ir kitų.
Bendros grupių valandėlės – vienas iš būdų stiprinant bendruomeniškumą, gerinant mokyklos mikroklimatą. Jų metu aptarėme aktualius
klausimus saugaus eismo, patyčių, organų donorystės, rūkymo ţalos klausimais, gėrėme arbatą, dalijomės keptais pyragais, bendravome.
Bendrabučio veikla.
2018-09-19 išrinkta bendrabučio taryba. Vyko popietė, kurios metu mokiniai išsakė savo pasiūlymus bei pageidavimus, ką norėtų nuveikti per
šiuos mokslo metus ir sudarytas renginių planas 2018–2019 m. m.
2018 m. rugsėjo mėn. mokiniai puošė bendrabučio erdves rudens spalvomis.
2018-09-20 vyko konkurso ,,Bobų vasaros belaukiant„„ aptarimas. Jo metu apdovanoti mokiniai, kurie graţiausiai papuošė savo aukštą ir parašytas
straipsnelis ,,Bobų vasaros belaukiant“ mokyklos laikraštyje.
2018-10-04 minint pasaulinę gyvūnų dieną, bendrabučio mokiniai popietę praleido gamtoje. Treniruoklių parke sportavo, smagiai leido laiką.
2018-10-10 išvyka į gamtą ,,Saulė šviečia – į gamtą kviečia“. Groţėjomės rudeniu, sportavome, daug kalbėjomės, juokavome. Tokiose išvykose
mokiniai geriau paţįsta vienas kitą, susidraugauja.
2018-10-11 prie arbatos puodelio vyko pokalbis apie toleranciją. Mokiniai prisiminė tarpusavio elgesio taisykles.
2018 m. spalio 22–26 d. buvo rengiamasi Helovinui, tai progai puošiamos bendrabučio erdvės.
2018-10-25 bendrabučio 1 aukšto salėje vyko kino filmų naktis, ţiūrėjome filmus iki 3 valandos nakties. (Ryte į mokyklą išėjo visi mokiniai.)
2018-10-26 vyko naktinis filmų maratonas.
2018-11-06 mokiniai kartu su dailės mokytoja Asta Perminiene papuošė IV aukšto fojė ir išleido stendą sportine tematika.
2018 m. lapkričio mėn. bendrabutyje Tolerancijos mėnuo. Tai atsispindėjo mokinių sukurtoje instaliacijoje.
2018-11-22 vyko tolerancijos popietė su mokyklos psichologe Ugne Dromanaite ir socialine pedagoge metodininke Ineta Grinkevičiene.
2018-11-13 ir 2018-11-27 pyragų kepimo vakarai. Mokyklos laikraštyje „Ţvilgsnis“ parašėme straipsnelį ,,Paįvairinkime rudens vakarus“.
2018 m. gruodţio pirmą savaitę mokiniai savo aukštuose pasipuošė Kalėdines eglutes.

14

2018-12-11 ir 2018-12-13 vyko edukacinis uţsiėmimas ,,Advento pašnekesiai“. Jo metu vytelių pynimo meistras Algimantas Dimbinskas mokė
mokinius, kaip galima pasigaminti įvairius dirbinius iš vytelių ir juos panaudoti buityje. Parašytas straipsnis mokyklos laikraštyje „Ţvilgsnis“.
2018-12-12 įvyko popietė ,,Kalėdų belaukiant„„, buvo gaminamas ir ragaujamas karštas šokoladas.
2018-12-19 vyko į Maţeikių Kultūros centro renginį ,,Adventinė šviesa bendruomenei“.
2018-12-20 mokinių Kalėdinis vakarėlis bendrabutyje.
Pagal galimybes apsilankome mieste organizuojamuose nemokamuose renginiuose:
A. Daukantaitės knygos ,,Skambutis sielai“ pristatymas;
J. Sučilienės poezijos vakaras ,,Einu per metus“;
I. Stulpinienės knygos ,,Fizika širdimi‟‟ pristatymas;
Susitikimas su kraštiete N. Petrošiene.
Bendrabutyje vykdoma ir kita veikla. Tai įvairių atmintinų šventinių dienų minėjimai:
Mokytojų dienos proga mokiniai išleido stendą ir pasveikino bendrabučio darbuotojus.
Kiekvieną mėnesį sveikiname su gimtadieniais, leidţiame stendą „Gimtadienio sveikinimai“.
Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais einame į mokyklos sporto salę, mokiniai ţaidţia krepšinį ir tinklinį. IV aukšto fojė yra teniso stalas,
bendrabučio gyventojai vakarais rengia stalo teniso turnyrą. Poilsio kambaryje ţiūrime televizorių, aptariame iškilusias problemas, draugiškai geriame arbatą.
Vyksta glaudus bendradarbiavimas su grupių auklėtojais bei mokinių tėvais, bibliotekininke Algimanta Paliutiene.
Nuolat vykdomi pokalbiai su mokiniais apie tarpusavio santykius, pagarbą bei toleranciją.
Taip pat mokiniams stengiamasi formuoti socialinius bei asmens higienos įgūdţius, vyksta pokalbiai apie švaros ir tvarkos palaikymą mokyklos
bendrabutyje.
Nuolat dirbamas individualus darbas su mokiniais, sprendţiami iškilę aktualūs klausimai.
Bendrabučio veikla (Viekšnių skyrius).
Bendrabutyje ugdydami pilietišką, kūrybingą ir savarankišką asmenybę, stengiamės atskleisti mokinių individualias kūrybos, savarankiškumo ir
gebėjimo galias. Diegti meilę darbui, mokyti kultūringo bendravimo. Motyvuoti būti aktyviems bendrabučio veikloje, ţaidimuose. Bendrauti su kitais
bendrabučio mokiniais ir svečiais.
Bendrabutyje organizuojami įvairūs renginiai. Pagal bendrabučio veiklos planą išrinkta Bendrabučio taryba, kuri sėkmingai atlieka savo darbą.
2018 m. sausio 17 d. susitikimas su poezijos knygos „Trys saujos laimės“ autore Jūrate Norvaišiene. Pristatymas vyko Viekšnių viešojoje
bibliotekoje.
2018 m. vasario 14 d. popietė skirta Valentino dienai.
2018 m. balandţio 12 d. popietė „Šventų Velykų atgarsiai“.
2018 m. geguţės 10 d. susitikimas su medţio droţėju Stanislovu Baltučiu Viekšnių viešojoje bibliotekoje.
2018 m. rugsėjo 20 d. pirmakursių krikštynos.
2018 m. spalio 17 d. stalo teniso varţybos.
2018 m. spalio 31 d. Helovino šventė.
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2018 m. lapkričio 21 d. ţaidimų vakaras „Protų mūšis“.
2018 m. gruodţio 13 d. bibliotekos vedėja Gitana Gabalytė, bendrabučio administratorė Vida Rušinienė ir bendrabutyje gyvenantys mokiniai vyko
į Maţeikių rajono savivaldybės viešąją biblioteką, kurioje vyko paskaita „Kaip nulipti tėvams nuo sprando“ ir kiti taupymo ypatumai“.
2018 m. gruodţio 20 d. vakaronė „Kalėdų stebuklas“.
Uţdavinys 1.4. Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
2018 m. vasario 23 d. paskutinio skambučio šventė. Dalyvauja III kurso mokiniai ir tėvai.
2018 m. geguţės 4 d. renginys ,,Geriausieji 2018” renginio metu padėkojama ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams, įteikiamos padėkos dovanėlės.
2018 m. birţelio 28 d. renginys „Diplomų įteikimo ceremonija”.
2018 m. rugsėjo 1 d. į „Mokslo ir ţinių šventė“ šventę kviečiami mokiniai ir jų tėvai.
Antrojo mokyklos 2018 metų veiklos tikslo „Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę“ įgyvendinimas.
Uţdavinys 2.1.Vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą įvairioms besimokančiųjų grupėms.
Uţdavinys 2.2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, siekiant parengti kvalifikuotus darbuotojus.
Profesinio mokymo veikla.
Mokykloje pirminis profesinis mokymas vykdomas pagal šias profesinio mokymo programas: apdailininkas (statybininkas), apeigų ir švenčių
organizatorius, elektromontuotojas, suvirintojas, vizualinės reklamos gamintojas, naftos produktų operatorius, aplinkos apsaugos darbuotojas bei interjero
apipavidalintojas.
Siekiant paruošti kvalifikuotus darbuotojus, tenkinančius darbo rinkos poreikius, glaudţiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais bei
dalyvaujama diskusijose, susijusiose su profesinio mokymo klausimais.
2018 m. sausio 4 d. mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius kartu su Maţeikių rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Sigute Bernotiene. Susitikimo metu diskutuota apie naujai priimtą Profesinio mokymo įstatymą. Svarstyta, kaip geriau išnaudoti turimą mokymo
bazę bei priartinti vietos verslo poreikius per profesinį mokymą, rengiant kvalifikuotus darbininkus šiandieninei darbo rinkai.
2018 m. sausio 5 d. Maţeikių rajono savivaldybės Tarybos posėdţių salėje vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku
Sauliumi Skverneliu, Maţeikių rajono verslo bei savivaldos atstovais. Maţeikių politechnikos mokyklai atstovavo statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja
Erika Pusvaškė. Susitikimo metu buvo iškelti ir aptarti Maţeikių rajonui aktualūs klausimai: regionų vystymas ir verslo skatinimas regionuose, pramonės parko
kūrimo Maţeikių rajone galimybės, ţemės įsigijimo ar nuomos sąlygų palengvinimas kuriant verslą ir darbo vietas, profesinio mokymo pertvarka, orientuota į
verslo poreikius regionuose.
2018 m. vasario 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos statybininkų asociacija.
2018 m. spalio 24–25 d. mokyklą pasiekė du statybinių medţiagų kroviniai, kuriuos pristatė AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ (SKV).
2018 m. lapkričio 15 d. mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė ir statybos profesinio
mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė lankėsi Saldus technikumo mokykloje. Susitikimo metu buvo aptarti bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo,
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Erasmus+ programos įgyvendinimo, tarptautiniai Latvijos ir Lietuvos projektų įgyvendinimo, dalyvavimo meistriškumo konkursuose, mugėse ir kituose
renginiuose klausimai.
2018 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su renginių organizavimo įmone UAB ,,Balheidas”.
Ugdant mokinių ir darbuotojų profesines kompetencijas nuolat dalyvaujama įvairiuose renginiuose, profesinio meistriškumo konkursuose,
parodose.
2018 m. vasario 21 d. prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės III kurso mokiniai kartu su statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja
Erika Pusvaške ir karjeros koordinatore Regina Jonikaite lankėsi sveikatos centre „Energetikas“. Mokiniai vyko susipaţinti su praktikos vietomis. Įmonės
vadovė Rita Matulevičienė papasakojo apie būsimos praktikos darbo vietas, parodė gyvenamąsias ir darbo patalpas, bendravo su mokiniais ir atsakė į jų
pateiktus klausimus.
2018 m. kovo mėn. mokykla aktyviai įsitraukė į Nacionalinės Ţaliosios olimpiados veiklas, kurioms vadovavo aplinkos apsaugos darbuotojo
specialybės mokytojai. Nacionalinė Ţalioji olimpiada – tai ekologijos ir aplinkosaugos ţinių, atliekų maţinimo, racionalaus resursų naudojimo bei aplinkos
gerinimo olimpiada. VšĮ „Ţaliasis taškas“ ir VšĮ „RV agentūra“ ją rengė antrus metus. Mokykla pateko į pusfinalį, kuris vyko 2018 m. geguţės 15 d. Klaipėdos
universitete. Jame dalyvavo Ţemaitijos regiono 11 komandų. Komandos atsakinėjo į klausimus ir vykdė praktines uţduotis, susijusias su atliekų rūšiavimu ir
resursų taupymu. Mokyklos komandai, kuri pasivadino „Gamtos patruliai“, atstovavo AAD-58 gr. mokinės Ţivilė Karpytė, Vaiva Dumčiūtė, Inga Končiūtė,
AO-66 gr. mokinys Valentinas Borusas ir AS-67 grupės mokiniai Valentas Liekis, Aurimas Kristutis bei Ineta Ulčickaitė. Komandos kapitonė AAD-65 gr.
mokinė Gintarė Tenytė. Į pusfinalį komandą lydėjo profesijos mokytojos Regina Aţukienė ir Bronislava Butnoriutė. Mokiniai grįţo geros nuotaikos, kupini
įspūdţių.
2018 m. kovo 22 d. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre vyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Statybininkas 2018“.
Konkurse dalyvavo AS-67 grupės mokiniai Bliumas Artūras ir Galdikas Tadas. Į konkursą juos lydėjo profesijos mokytojas metodininkas Domininkas
Niūniava. Konkurso tikslas – kelti profesijos ir profesinio mokymo prestiţą, pristatant profesinio mokymo sistemoje rengiamus specialistus bei stiprinti
profesinių mokyklų mokymo centrų bendradarbiavimą, dalijimąsi profesine patirtimi. Vertinimo komisija mūsų mokyklos mokinių atliktą uţduotį įvertino
gerai, jiems buvo įteikti paţymėjimai, prizai ir dovanos.
2018 m. kovo 28 d. Maţeikių kultūros centro Pramogų salėje vyko renginys „Avangardinės mados šou 2018“. Renginyje dalyvavo vyresnioji
profesijos mokytoja Bronislava Butnoriutė, kuri pristatė tris daiktus iš antrinių ţaliavų – du paveikslus, pagamintus iš plastikinių kamštelių, popieriaus ir
veltinio bei animacinio filmo personaţą, pagamintą iš plastiko ir diskų. Gaminius sukūrė interjero apipavidalintojo specialybės AP-57 grupės mokiniai
(auklėtoja Vilma Šiaulienė) ir aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės AAD-58 grupės mokiniai (profesijos mokytoja Juzefa Čapienė). Gaminius parodai
padėjo paruošti dailės mokytoja Asta Perminienė. Renginyje taip pat dalyvavo interjero apipavidalintojų sukurta popierinė kolekcija (vadovė Asta Rimkienė) su
pasirodymu „Veidrodţių šalyje”. Kolekciją demonstravo Kamilė Petrauskytė (AO-59 gr.), Modesta Valantinaitė (AP-57 gr.), Viktorija Griciūtė (AO-66 gr.),
Aurelija Bruţaitė (AO-66 gr.), Karolina Daunytė (AO-66 gr.), Karolina Bumblytė (AO-66 gr.) ir šokių mokytoja Agneta Stroputė. Mokykla uţ gaminius ir
teatralizuotą pasirodymą „Veidrodţių šalyje“ buvo apdovanota padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
2018 m. balandţio 18 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius organizavo nacionalinį „Profesionaliausio prekybininko“
konkursą, kuriame mokyklai atstovavo PV-48 grupės Sandra Jucytė ir Monika Letukytė. Su jomis vyko vyresnioji profesijos mokytoja Vida Karvauskienė.
Merginos pagilino savo profesines ţinias, gebėjimus, įgavo dalyvavimo konkursuose patirties, uţ dalyvavimą buvo apdovanotos padėkomis.
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2018 m. balandţio mėn. VšĮ „Ţaliasis taškas ir VšĮ „RV Agentūra“ organizavo nacionalinį konkursą „Ţalioji olimpiada“ aplinkos apsaugos
tematika. Konkurso tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į aplinkosaugines problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, formuoti palankias aplinkai vertybių
nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. Olimpiada vykdoma 3 etapais.
Darbus koordinavo vyr. profesijos mokytoja Gėnė Janina Pavlovienė. Jai padėjo aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės profesijos mokytojos su mokiniais.
Buvo gaminamos atliekų dėţės, renkamos, rūšiuojamos ir sveriamos atliekos. Taip pat buvo kuriami ir klijuojami lipdukai, raginantys taupyti resursus –
vandenį ir elektrą.
2018 m. geguţės mėn. aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-58 gr. mokiniai vyko į Maţeikių vandenvietę. Vandenvietės meistras
Vygintas Ligeikis supaţindino su vandenvietės įrenginiais, papasakojo apie juose vykstančius procesus. Laboratorijoje apţiūrėta aparatūra, kuri naudojama
atliekant vandens tyrimus. Diskutuota apie vandens kokybę ir jos nustatymo rodiklius.
2018 m. geguţės mėn. aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės AAD-58 gr. mokinės Gintarė Tenytė ir Ţivilė Karpytė dalyvavo šalies mokinių
foto darbų konkurse „Vandens ţenklai“. Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę
kultūrą, formuojant poţiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti. Konkursą organizavo
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. I-asis etapas vyko Maţeikių savivaldybėje. Darbus vertino
savivaldybės konkurso komisija. Nuotraukose reikėjo akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, paskatinti kiekvieną savo veikla
spręsti šias problemas, meniškai uţfiksuoti ţenklus, atskleidţiančius vandens groţį ir jo svarbą ţmogaus gyvenime. Gintarė Tenytė tapo I-ojo etapo I vietos
laimėtoja. II vietą uţėmė Ţivilė Karpytė. Nugalėtojas pasveikino UAB „Maţeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas plėtrai Bernardas Juškevičius ir projektų
vadybininkė Asta Kozlovienė. Merginos apdovanotos diplomais ir dovanomis. Sveikiname jaunąsias fotografes Gintarę ir Ţivilę! Gintarės Tenytės darbas buvo
išsiųstas šalies konkursui į Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją. II etapas vyko Vilniuje. Gintarė buvo apdovanota Lietuvos mokinių foto darbų konkurso
baigiamojo etapo dalyvio diplomu, o profesijos mokytoja B. Butnoriutė – padėka uţ mokinių parengimą konkursui.
2018 m. geguţės mėn. apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyko Vilniuje parodos
„RESTA 2018“ metu. Šiais metais reikėjo atlikti neįprastą uţduotį – iš KNAUF medţiagų pastatyti suoliuką. Idėja - gipso kartono plokščių panaudojimas ne tik
sienų ar lubų dengimui, bet ir norimos apkrovos laikančiai konstrukcijai sukurti. Sukurti suoliukai buvo pastatyti LITEXPO salės galerijoje parodos metu
lankytojams pailsėti. Konkursas vyko 2 dienas, jame dalyvavo 11 komandų. Mūsų mokyklai atstovavo AS-67 gr. mokiniai Mantas Gintalas ir Tadas Galdikas.
Juos konkursui ruošė profesijos mokytojai Vilma Ramanauskienė ir Domininkas Niūniava. Mokiniai pasirodė gerai, įgijo dalyvavimo konkursuose patirties,
pagilino profesinius įgūdţius, buvo apdovanoti dalyvių diplomais ir dovanėlėmis.
2018 m. rugsėjo 6 d. Telšių Turgaus aikštėje vyko profesiniam mokymui populiarinti skirtas vienas iš 10-ties informacinių pramoginių renginių
ciklo projekto „Profesinis mokymas – tavo ateities karjera! Mūsų mokyklos komandą sudarė apdailininko (statybininko), apeigų ir švenčių organizatoriaus bei
vizualinės reklamos gamintojo specialybių mokiniai ir profesijos mokytojai: Vaidas Andrijaitis, Mindaugas Jonauskis, Erika Pusvaškė, Vilma Ramanauskienė,
Asta Rimkienė, Domininkas Niūniava.
2018 m. rugsėjo 13 d. devintą kartą vyko Statybininkų diena. Šventė prasidėjo mokyklos kiemelyje. Ją vedė apeigų ir švenčių organizatoriaus
specialybės profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis. Visų specialybių profesijos mokytojai su mokiniais šventei pagamino didţiulius įrankius, kurie tarsi yra
mokykloje įgyjamų specialybių simboliai – plaktukas, gitara, suvirinimo aparatas, elektrinė girlianda, pieštukas, molekulė. Pagrindinis šventės akcentas šventės dalyvių eisena Maţeikių miesto gatvėmis. Šiemet eisenos priekyje ţygiavo Maţeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos filialo pučiamųjų
instrumentų orkestras, vadovaujamas Kęstučio Dvarţeckio. Pakeliui sustota pasisveikinti su artimiausiais kaimynais – Ventos progimnazija ir Kalnėnų
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pagrindine mokykla. Šių metų Statybininkų dienos renginį apvainikavo grupė „Ţemaitukai“, kurios nariai – Ovidijus ir Linas – visus išjudino savo linksmomis
dainomis.
2018 m. rugsėjo 21 d. organizuojama miesto šventė „Bobų vasara“. Šventės metu mūsų mokyklai skirtame kiemelyje puikavosi „Rudens sostas“ ir
kvietė dalyvius nusifotografuoti. Taip pat daugelį sudomino tūrinių raidţių pjaustymo iš putplasčio technika, dalyviai patys galėjo išsipjaustyti savo vardą.
Galima buvo pasimokyti suklijuoti mozaiką iš skaldytų plytelių ir sukurti paveikslą. Sukę laimės ratą ir atsakę į klausimus galėjo laimėti prizą, taip pat buvo
apdovanoti tie, kurie greičiausiai iš kaladėlių sudėjo mokyklos herbą.
2018 m. rugsėjo mėn. nacionalinės „Ţaliosios olimpiados“ organizatoriai pakvietė mūsų mokyklos komandą pasinaudoti galimybe patekti į finalą.
Mokyklos komanda „Gamtos patruliai“, paraginta aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės profesijos mokytojų, neatsisakė dar kartą sudalyvauti. Komandai
reikėjo sukurti 6 nuotraukų koliaţą, kuriame aiškiai matytųsi, kaip kiekvienas komandos narys su savo šeimos nariais prisidėjo prie aplinkos tausojimo vasaros
atostogų metu. Komandos nariai – Valentui Liekiui, Aurimui Kristučiui bei Inetai Ulčickaitei (AS-67 gr.), Ingai Končiūtei, komandos kapitonei Gintarei
Tenytei (AAD-65 gr.) ir Valentinui Borusui (AO-66 gr.), kuris sukūrė koliaţą iš komandos narių pateiktų nuotraukų.
2018 m. lapkričio 5–9 d. mokykloje vyko penkių dienų renginių ciklas „Verlumo savaitė“. Renginių ciklas prasidėjo susitikimu su rajono
jaunaisiais verslininkais. Antrąją dieną mokyklos aktų salėje susirungė jaunatviškas optimizmas ir gyvenimiška patirtis. Ţaidimą „Protų mūšis“ organizuoti
padėjo ir socialiniai partneriai – Maţeikių verslininkų asociacija ir VšĮ Maţeikių verslo ir turizmo informacijos centras. Trečiąją dieną baigiamojo kurso
mokiniai vyko į verslo įmones. Susitikimų metu jie turėjo galimybę apţiūrėti įmones, įrenginius, pasikonsultuoti dėl praktikos atlikimo. Ketvirtąją dieną
mokykloje organizuotas jaunimo verslumo turnyras „Turiu komandą ateities verslui“. Turnyre dalyvavo 9 mokyklos komandos. Turnyro nugalėtojai –
vizualinės reklamos gamintojų komanda, ji laimėjo pagrindinį prizą – apsilankymą Maţeikių ledo arenoje. Penktąją dieną vyko renginys „Savanorystė ir
profesinė veikla Europos solidarumo korpuso programoje“. Jo metu mokiniai pildė internetines anketas karjeros ugdymo klausimais. Maţeikių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė supaţindino su organizuojama regionine konferencija
„Jungtinės pajėgos jaunimui“, kuri vyks Maţeikių kultūros centro pramogų salėje. Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipaţinti su Europos solidarumo
korpuso veikla, kurią pristatė Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) projektų koordinatorė Aistė Natkevičiūtė, kuri plačiau papasakojo apie
tokio dokumento, vadinamo „Youthpass“, galimybes.
2018 m. lapkričio 7 d. aplinkos apsaugos darbuotojo ir naftos produktų operatoriaus specialybės AAD-58 gr. ir PO-80 gr. mokiniai buvo išvykę į
mokomąją ekskursiją, į atliekų deginimo įmonę „Fortum Klaipėda“. Mokinius lydėjo profesijos mokytojos Juzefa Čapienė ir Bronislava Butnoriutė.
2018 m. lapkričio 13 d. mokykloje vyko edukacinis uţsiėmimas su docente keramike Laima Mikalauskiene. Jo metu mokytojos Asta Perminienė,
Angelė Kontenienė, A-79 ir 73 grupių mokiniai bei kitų grupių mokinių atstovai, Maţeikių Švč. Širdies parapijos Carito atstovės lipdė iš molio angelus.
Angeliukai papuošė Maţeikių Švč. Jėzaus Širdies baţnyčios kiemą Kalėdų išvakarėse.
2018 m. lapkričio 13 d. mokyklos direktorė Vida Lumpickienė ir statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė dalyvavo švietimo
mainų paramos fondo organizuotame renginyje „Kokybės konkursas 2018“.
2018 m. lapkričio 22 d. interjero apipavidalintojų AP-57 gr. ir AP-70 gr. grupių mokiniai su vyresniąja profesijos mokytoja Daiva Davainyte ir
profesijos mokytoja metodininke Vilma Šiauliene vyko į Vilnių. Apsilankė parduotuvėje IKEA paţintinei praktinei pamokai: susipaţino su interjerą kuriančių
baldų asortimentu, tekstilės gaminių spalvinėmis gamomis ir jų tarpusavio deriniais, interjero detalių gausa.
2018 m. gruodţio 11 d. mokykla pakvietė į amatų mugę „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kuri tradiciškai rengiama prekybos centre „Eifelis“.
Mugė pasiţymėjo dalyvių gausa ir produkcijos įvairove. Taip pat dalis lėšų uţ parduotus gaminius šiemet buvo aukojama Maţeikių gyvūnų globos draugijai.
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Šią organizacija pasieks būtiniausi produktai uţ 163.50 Eur. Tradiciškai mugė vyksta artėjant Kalėdoms, todėl joje buvo siūloma daug su šiomis šventėmis
susijusių akcentų. Mugės metu buvo galima įsigyti įvairiausių kalėdinių skanėstų, dovanėlių, ekologiškų produktų, rankdarbių, suvenyrų, papuošalų, kalviškų
gaminių, namų apyvokos daiktų, dirbinių iš keramikos, stiklo, kaulo, popieriaus, statybinių medţiagų. Buvo siūloma susišukuoti, pasidaryti makiaţą, pristatytos
vaikų gimtadienių organizavimo paslaugos. Mugėje dalyvavo net 27 - ios dalyvių komandos iš Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos, VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokyklos, Saldus technikumo mokyklos ir Maţeikių – sutrikusios psichikos ţmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“, Ventos
progimnazijos, Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Pavasario pagrindinės mokyklos, Gabijos gimnazijos, Merkelio Račkausko gimnazijos, Politechnikos
mokyklos bei jos Viekšnių skyriaus. Originaliausia tapo Maţeikių politechnikos mokyklos komanda „Balta“.
2018 m. gruodţio 14 d. nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Apdailininkas (statybininkas) 2018“ AS-67 gr. mokiniai Tadas
Galdikas ir Mantas Gintalas iškovojo II vietą. Mokinius konkursui ruošė profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava.
2018 m. gruodţio 18 d. naftos produktų operatoriaus specialybės mokiniai kartu su aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės mokinių grupėmis
bei antro kurso suvirintojais ir profesijos mokytojomis Birute Šeštakauskiene, Gėne Janina Pavloviene, Juzefa Čapiene ir Bronislava Butnoriute apsilankė AB
„ORLEN Lietuva“.
Profesijos mokytojai tobulina kompetencijas ir kelia kvalifikaciją mokymuose, seminaruose.
2018 m. sausio mėn. aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės profesijos mokytojos Regina Aţukienė ir Bronislava Butnoriutė dalyvavo seminare
apie ES ekologinį ţenklą, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) bei pavojingų cheminių medţiagų valdymą.
2018 m. balandţio 20 d. mokyklos mokytojai ir administracijos darbuotojai dalyvavo seminare „Europos profesinio mokymo kreditų sistema
(ECVET) profesiniame mokyme“. Seminarą vedė Roma Šimukauskienė nacionalinė ECVET ekspertė, lektorė iš Kauno maisto pramonės ir paslaugų mokymo
centro. Lektorė kalbėjo apie ECVET įgyvendinimo aspektus, svarbą ir naudą profesinio mokymo įstaigoms, mokiniams, darbuotojams ir darbdaviams, jų
bendradarbiavimą tiek šalies viduje, tiek uţsienyje. Seminaro dalyviai buvo suskirstyti į grupes, atliko praktines uţduotis, pristatė rezultatus, diskutavo.
2018 m. birţelio 5 d. Švietimo mainų paramos fondas organizavo seminarą „2018 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriaus
mobilumo projektų dotacijų gavėjams“. Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė, skaitė pranešimą „Mokinių
kalbinis parengimas „OLS“. Geroji patirtis – Maţeikių politechnikos mokyklos pavyzdţiu“. Pranešimo metu dalintasi Online Linguistic Support „OLS“
naudojimosi, sistemos valdymo, mokinių parengimo prieš atliekant uţduotis patirtimi.
2018 m. birţelio 11 d. profesijos mokytojos Asta Rimkienė, Vilma Ramanauskienė ir Bronislava Butnoriutė buvo nuvykusios apţiūrėti mobilaus
namo ant ratų, sukurto iš senų nenaudojamų daiktų, kuris atvyko į mūsų miestą. Mobilią ekspoziciją kuria Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų ir
studentų komanda. Šis namas sukurtas įgyvendinant projektą „Darnūs namai“. Mokytojos pasisėmė naujų idėjų, kurias perteiks interjero apipavidalintojų,
statybininkų, aplinkos apsaugos darbuotojų bei kitų profesijų mokiniams, pritaikys specialybės pamokose.
2018 m. lapkričio 26–28 d. statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė dalyvavo Erasmus+ programos
tarptautiniame kontaktiniame seminare „VET STAFF CONNECTED: ENHANCING VET PROVISION THROUGH EUROPEAN STAFF MOBILITY“.
Seminarą organizavo Airijos organizacija „Leargas", kuri sukvietė 35 dalyvius iš 14 šalių. Trys dienos sunkaus ir įtempto darbo padėjo rasti profesinį mokymą
organizuojančius partnerius su kuriais ateityje mokykla bendradarbiaus įgyvendindama mokinių ir darbuotojų tarptautines staţuotes.
Profesinio mokymo veikla (Viekšnių skyrius).
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Viekšnių skyriuje pirminis profesinis mokymas 2018 m. buvo vykdomas pagal šias profesinio mokymo programas: Agroserviso darbuotojo,
Apskaitininko ir kasininko, Smulkiojo verslo organizatoriaus, Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Sporto klubo veiklos organizatoriaus, Technikos
prieţiūros verslo darbuotojo, Virėjo, Konditerio.
Vykdomas ir suaugusiųjų profesinis mokymas pagal šias programas: TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa, TR2
kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa, SZ kategorijos savaeigių ţemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa,
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa, Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa.
Siekiant parengti kvalifikuotus darbuotojus glaudţiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
2018 m. sausio 17 d. Viekšnių skyriuje virėjo bei maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybių mokiniams praktinius uţsiėmimus
vedė iš Italijos atvykęs „Social Cooperative Servis“ kompanijos virtuvės šefas Mindaugas Lučka. Virtuvės šefas mokė mokinius itališkos virtuvės subtilybių,
nes italų virtuvė populiari visame pasaulyje. Buvo pagaminta daug patiekalų ir desertų. Kartu noriai dirbo tiek mokiniai, tiek mokytojai. Tai buvo puiki
galimybė susipaţinti su itališka virtuve ir įgyti naujų praktinių įgūdţių.
2018 m. vasario 1 d. AK-70 grupės mokiniai vyko į Valstybinės mokesčių inspekcijos Maţeikių skyrių dalyvauti paskaitoje „Įmonės mokesčių
deklaravimas“.
2018 m. vasario 21 d. maitinimo ir apgyvendinimo specialybės III kurso MA-60 grupės mokiniai Greta Pačerinskaitė, Diana Petkutė, Gintarė
Balčiūnaitė, Julius Jonušas vyko į Palangos sveikatos centrą „Energetikas“ susipaţinti su galimomis darbo vietomis praktikai.
2018 m. kovo 15 d. mokykloje vyko automobilių ir traktorių mokomojo dalyko netradicinė pamoka, kurią vedė UAB „Henriko autoservisas“
direktorius Henrikas Barauskas.
2018 m. kovo 23 d. mokyklos mokiniai Ţ. Jankauskaitė, S. Kozytė, G. Liaugminaitė, L. Petuškinaitė, J. Jonušas, R. Garalis vyko į Maţeikių
rajono Ţidikų Marijos Pečkauskaitės gimnaziją dalyvauti liaudies amatų, menu ir profesijų mugėje „Šiupinys“.
2018 m. kovo 16 d. technikos prieţiūros verslo darbuotojo specialybės II kurso TP-68 grupės mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo
mokyklą. Mokiniai susipaţino su sektoriniu centru, atliko numatytas praktines uţduotis.
2018 m. kovo 28 d. vyko į Šiaulių teritorinės darbo birţos Akmenės skyriaus Jaunimo darbo centrą ir Akmenės gimnaziją, susitikti su jaunimu,
kvietėme dalyvauti karjeros dienos renginyje, pristatėme mokyklą, galimas pasirinkti mokymo programas, stojimo sąlygas ir kt. Susirinkusiam jaunimui
suteikta išsami informacija, atsakyta į dominančius klausimus.
2018 m. birţelio 1 d. dalyvavome Maţeikių jaunimo reikalų tarybos organizuotame renginyje „Maţeikių piknikas“.
2018 m. rugsėjo 27 d. technikos prieţiūros verslo darbuotojo specialybės I kurso TP-76 grupės mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo
mokyklą. Mokiniai susipaţino su sektoriniu centru, atliko numatytas praktines uţduotis.
2018 m. spalio 19–29 d. AK-74 grupės mokiniai vyko į individualią įmonę „Almona“ atlikti praktinį mokymą pagal apskaitininko ir kasininko
profesinio mokymo programos modulį „Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas“.
2018 m. spalio 26 d. technikos prieţiūros verslo darbuotojo specialybės I kurso TP-72 grupės mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo
mokyklą. Mokiniai susipaţino su sektoriniu centru, atliko numatytas praktines uţduotis.
2018 m. lapkričio 19 d. technikos prieţiūros verslo darbuotojo specialybės II kurso TP-68 ir III kurso TP-63 grupės mokiniai vyko į Plungės
technologijų ir verslo mokyklą. Mokiniai susipaţino su sektoriniu centru, atliko numatytas praktines uţduotis.
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2018 m. lapkričio 23–29 d. AK-74 grupės mokiniai vyko į individualią įmonę „Almona“ atlikti praktinį mokymą pagal apskaitininko ir kasininko
profesinio mokymo programos modulį „Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje“.
2018 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su UAB „MLVS“ dėl technikos nuomos mokinių praktiniam mokymui ir su Plungės technologijų ir
verslo mokyklos sektoriniu centru dėl mokinių praktinio mokymo. Pratęstos ir atnaujintos sutartys su kitais socialiniais partneriais.
Ugdant mokinių profesinį meistriškumą, Viekšnių skyriuje nuolat vyksta įvairūs renginiai, dalyvaujama profesinio meistriškumo konkursuose bei
parodose.
2018 m. sausio 15–19 d. vyko techninių specialybių savaitė. TP-68, TP-63 ir TP-59 grupių mokiniai dalyvavo gaminių parodoje, kelių eismo ir
saugaus eismo ţinių patikrinime, šaltkalvystės, traktorių, automobilių vairavimo, ratų montavimo balansavimo rungtyse ir baigiamajame renginyje.
2018 m. vasario 8 d. Vilniuje Litexpo parodų rūmuose dalyvavome „Studijos 2018“ tarptautinėje mokymosi, ţinių ir karjeros planavimo parodoje.
Mokyklą atstovavo mokinės Daiva Barvydytė ir Samanta Kozytė.
2018 m. vasario 12–15 d. vyko maistininkų specialybių savaitė „Spalvos, formos ir skonis“. Dalyvavo III kurso MA-60 ir II kurso V-64 grupės
mokiniai. Savaitės eigoje mokiniai kepė blynus, gamino gėrimus ir vaišino mokyklos mokinius, serviravo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą
šventinį stalą aktų salėje.
2018 m. vasario 14 d. AK-70 grupės mokinės Zita Kleinauskaitė, Auksė Marcinkutė, Lijana Šalvienė dalyvavo apskaitininko ir kasininko
profesinio meistriškumo konkurse VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Laimėta komandinė I vieta.
2018 m. vasario 26 d. III kurso TP-59 gr. MA-60gr., II kurso SV-65 ir SKO-66 grupių mokiniai išleisti į praktiką.
2018 m. kovo 22 d. mokyklos mokiniai: D. Burneika, T. Norbutas, Ţ. Jankauskaitė, S. Kozytė, G. Liaugminaitė, L. Petuškinaitė vyko į Maţeikių
kultūros centrą dalyvauti II-ojoje aukštųjų ir profesinių mokyklų mugėje „Karjeros avilys 2018“.
2018 m. balandţio 18 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius organizavo nacionalinį „Profesionaliausio prekybininko“
konkursą, kurio tema – „Duonos ir pyrago gaminiai“, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Konkurse dalyvavo mokiniai iš devynių profesinių
mokyklų. Viekšnių skyrių atstovavo mokinės Auksė Martinkutė (AK-70 gr.) ir Agnė Vaičienė (SV-65 gr.). Su jomis vyko profesijos mokytoja metodininkė
Adolfina Grušienė. Mokinės pagilino savo profesines ţinias, gebėjimus, įgavo dalyvavimo konkursuose patirties, apdovanotos padėkos raštais uţ dalyvavimą.
2018 m. balandţio 19 d. vyko Atvirų durų dienos renginys. Renginio metu iš kitų mokyklų atvykę mokiniai buvo supaţindinti su mokyklos
mokomosiomis dirbtuvėmis, įrengtais mokomaisiais kabinetais, mokytojai atsakė į dominančius klausimus.
2018 m. geguţės 28 d. apskaitininko ir kasininko specialybės AK-70 grupės mokiniai išleisti į praktiką.
2018 m. rugsėjo 23 d. mokyklos mokiniai, mokytojai dalyvavo tradicinėje Maţeikių miesto šventėje „Bobų vasara 2018“.
2018 m. spalio 3–4 d. I kurso TP-72 grupės mokinys Edgaras Gelţinis dalyvavo nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias
jaunasis artojas 2018“, kuris vyko Joniškio ţemės ūkio mokykloje. Iš viso dalyvavo 15 jaunųjų artojų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Mūsų mokinys uţėmė 7
vietą.
2018 m. spalio 23 d. mokyklos mokinių komanda V-73 gr. V. Milvydaitė, G. Razvadauskaitė, K. Riaukaitė, TP-72 gr. L. Butkus, E. Raštikis, TP68 gr. E. Kemėras, vyko į Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą dalyvauti Ţemaitijos regiono varţytuvėse pagal projektą „Lietuvos kulinarijos ir etninio
paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“. Mokinius ruošė ir lydėjo profesijos mokytoja G. Gelvinauskienė, muzikos mokytoja metodininkė M. Tenienė. Mūsų
mokyklos komanda uţėmė garbingą I vietą ir jiems buvo suteikta galimybė atstovauti Ţemaitijos regioną finaliniame renginyje Vilniuje.
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2018 m. lapkričio 19–23 d. vyko techninių specialybių savaitė. TP-68, TP-63, TP-72, AD-71 grupės mokiniai dalyvavo gaminių parodoje, kelių
eismo ir saugaus eismo ţinių patikrinime, šaltkalvystės, traktorių, automobilių vairavimo, ratų montavimo balansavimo rungtyse ir baigiamajame renginyje.
2018 m. lapkričio 29 d. mokyklos mokinių komanda V-73 gr. V. Milvydaitė, G. Razvadauskaitė, K. Riaukaitė, TP-72 gr. L. Butkus, E. Raštikis,
TP-68 gr. E. Kemėras dalyvavo respublikinėse ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ varţytuvėse, kurios vyko Vilniuje
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Uţimta II vieta.
2018 m. gruodţio 14 d. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo amatų mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kuris vyko Maţeikių prekybos
centre „Eifelis“.
Projektinė veikla.
Vis aktyviau yra skatinami besimokančiųjų ir darbuotojų tarptautiniai mobilumai uţsienyje.
Pagal Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Praktinių įgūdţių ir kompetencijų tobulinimas darbo
vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034887 atlikti profesinės darbinės staţuotės smulkaus ir vidutinio dydţio verslo įmonėse:
2018 m. vasario 24 – kovo 16 d. vyko SKO-66 grupės mokiniai Laura Bagdonaitė, Greta Jonušaitė, Tomas Jaskaudas, Arnoldas Ramonas ir AP57 grupės mokinės Kamilė Petrauskytė ir Igneta Šimkutė. Mokinius į Italiją lydėjo ir jiems visapusiškai padėjo verslo ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus
vedėja Tatjana Kinčinienė.
2018 m. vasario 25 – kovo 17 d. 2 mokiniai apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės (Paulina Brazdeikytė ir Laurynas Jonauskas), 2 mokinės
prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės (Sandra Jucytė ir Raminta Vaitkutė) ir 2 mokinės smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės (Agnė
Vaičienė ir Judita Jasaitė) vyko į Portugaliją. Tris savaites su mokiniais buvo ir jiems visapusiškai padėjo informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Nina Steponavičienė.
2018 m. kovo 3–24 d. virėjo ir maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybės mokinės (Greta Pačerinskaitė ir Dainora Švelnytė, Ţivilė
Budrytė ir Dileta Šiudeikytė), 2 mokiniai prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės (Renatas Kontenis, Lukas Perminas) ir 2 mokiniai smulkiojo
verslo organizatoriaus specialybės (Gintas Gedaminskis ir Arvydas Ţilius) vyko į Ispaniją. Tris savaites su mokiniais buvo ir jiems visapusiškai padėjo statybos
profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė.
Projekto tikslas – tobulinti praktinius įgūdţius ir kompetencijas, bendruosius gebėjimus, didinti iniciatyvumą ir verslumą, siekiant gerinti
įsidarbinimo galimybes integruojantis į darbo rinką.
Profesinės darbinės staţuotės II kurso projekto dalyviams buvo uţskaitytos kaip ugdymo proceso dalis, o baigiamųjų kursų mokiniams – kaip
baigiamosios praktikos dalis. Visi staţuočių dalyviai paskutiniąją staţuotės dieną gavo Europass mobilumo dokumentus ir sertifikatus.
Maţeikių politechnikos mokyklos AS-45 grupės mokiniai Aurimas Garalis, Mantas Svobutas ir Danielius Jokšas dalyvavo ERASMUS+:
Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekto „Profesinių gebėjimų tobulinimas per tarptautinę patirtį“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-035140 4 savaičių
profesinėje darbinėje staţuotėje (nuo 2018 m. vasario 18 d. iki kovo 17 d.). Projektą koordinavo VšĮ Telšių profesinio rengimo centras. Projekto tikslas –
mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę Telšių, Maţeikių, Kretingos profesinio mokymo įstaigose ir uţtikrinant
didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes. Staţuotės pabaigoje visi praktikantai gavo Europass mobilumo dokumentus ir sertifikatus.
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Pagal Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Meistriškumas, tradicijos ir inovacijos per partnerystę ir
tarptautiškumą profesiniame mokyme“ Nr. 2017-1-LT01- KA102-035099 patobulintos darbuotojų vadybinės, dalykinės, bendrakultūrinės ir profesinės
kompetencijos:
2018 m. kovo 19–23 d. kartu su VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybininkų profesijos mokytojais lankytasi Danijos profesinio
mokymo centre Lolland Falster (CELF). Į staţuotę Danijoje vyko statybininko specialybės daţymo modulio profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis ir
specialybės anglų kalbos mokytoja Regina Jonikaitė. Paskutinę vizito dieną dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass dokumentai, taip pat apibendrintos
veiklos.
2018 m. geguţės 7–11 d. statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė ir maitinimo ir apgyvendinimo
profesijos mokytoja Genovaitė Čiuţienė lankėsi Maltoje. Vizito metu patobulinti profesiniai įgūdţiai turizmo ir paslaugų srityse, analizuotos profesinio
mokymo tradicijos, inovacijos ir partnerystė Europos šalyse – kurios padės didinti profesinio mokymo vykdymo ir organizavimo kokybę, uţtikrinti profesinio
mokymo atitiktį darbo rinkos reikalavimams. Paskutinę vizito dieną dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass dokumentai, taip pat apibendrintos įvykusios
veiklos.
Pagrindinis šio projekto tikslas – darbuotojų, vykdančių ir kuruojančių profesinį mokymą, profesinių įgūdţių tobulinimas inţinerinėje, statybos,
turizmo ir paslaugų srityse, analizuojant profesinio mokymo tradicijas, inovacijas ir partnerystę Europos šalyse, tuo būdu didinant profesinio mokymo vykdymo
ir organizavimo kokybę Telšių ir Maţeikių profesinio mokymo įstaigose, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose ir Telšių smulkiųjų verslininkų
asociacijoje bei uţtikrinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos reikalavimams.
Mokykla įgyvendina Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindţiamas mokymasis –
profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777 kartu su socialiniais partneriais t. y., Maţeikių rajono savivaldybe bei Maţeikių verslininkų
asociacija. Projekto tikslas – remiantis uţsienio šalių darbu grindţiamo mokymosi patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį
mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu. Projekto dalyviai staţuotės metu, lapkričio 3–7 dienomis, gilinosi į dualinio
mokymo(si) teikiamas galimybes, susijusias su siekiu uţtikrinti glaudesnį mokymo įstaigų, įmonių ir vietos savivaldos bendradarbiavimą, kurios garantuoja
kokybišką praktinį mokymą realioje darbo vietoje. Taip pat susipaţino su profesinio mokymo proceso organizavimu, architektūros ir statybos sektoriams
ruošiamomis pirminio profesinio mokymo programomis ir mokymo(si) proceso organizavimu, dualinio mokymo(si) ypatybėmis, pranašumais ir trūkumais,
sklandaus bendradarbiavimo pavyzdţiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų organizuojant dualinį mokymą(si) Vokietijoje.
Profesijos mokytojų metodinės grupės veikla.
Pravesta 10 profesijos mokytojų metodinės grupės (PMMG) posėdţių, kurių metu buvo nagrinėjamos profesijos mokytojams svarbios temos, kaip
gerindami pamokos kokybę ir atsiţvelgdami į mokinių poreikius bei jų gebėjimus bei tobulindami mokytojų kvalifikaciją ir skatindami mokinių motyvaciją
mokytis galima stiprinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dermę ir siekti kokybiškos mokinių motyvacijos. Taip pat buvo aptariamos galimybės plėtoti
socialinę ir tarptautinę partnerystę, vykdant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą įvairioms besimokančiųjų grupėms, bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, siekiant parengti kvalifikuotus darbuotojus; numatomi, organizuojami ir aptariami renginiai aktyvinant profesinį orientavimą. Tobulindami saugią,
patrauklią, jaukią mokyklą, palankią kūrybiškam mokinių ugdymui(si), didelį dėmesį skyrėm savitos kultūros vystymui mokykloje, kurdami patogią, saugią ir
palankią ugdymui(si) mokyklos aplinką, renovuodami mokyklos pastatus ir modernizuodami profesinio mokymo materialinę bazę.
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Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dermės stiprinimas, siekiant kokybiškos mokinių motyvacijos, buvo vykdomas, organizuojant
Technologijų mokyklinius brandos egzaminus 2018 m. sausio–geguţės ir 2018 m. spalio – 2019 m. kovo mėn. Profesijos mokytojai parengė ir pateikė
mokiniams technines uţduotis, konsultavo mokinius ir organizavo bei kontroliavo egzamino vyksmą.
2018 m. sausio–vasario mėn. parengtas kūrybinis plytelių klijavimo projektas „Litexpo 2018“ mokyklų mugei (profesijos mokytoja metodininkė
A. Rimkienė, profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė).
2018 m. spalio mėn. buvo organizuotas bendras visų mokyklos metodinių grupių posėdis, kurio metu pasidalinta patirtimi, kaip labiau motyvuoti
mokinį siekti ţinių ir profesinio meistriškumo.
Kadangi pamokos kokybė ir mokinių motyvacija labai priklauso nuo mokytojo kompetencijų, tai didelis dėmesys skiriamas profesijos mokytojų
profesiniam tobulėjimui. Profesijos mokytojai kėlė savo kvalifikaciją tiek mokykloje, tiek įvairiuose mokymo centruose bei įstaigose organizuojamuose
mokymo kursuose, seminaruose:
2018-01-04 seminaras „Komunikacija ir darbas bendruomenėje“, visi profesijos mokytojai.
2018-01-10 seminaras „ES ekologinis ţenklas, EMAS ir pavojingų cheminių medţiagų valdymas“ Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
profesijos vyresn. mokytojos R. Aţukienė ir B. Butnoriutė.
2018-01-23 KNAUF teorinis seminaras, statybos profesijos mokytojai.
2018-02-28 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuoti profesijos mokytojų mokymai „Pasiekimų vertinimo metodika“,
profesijos mokytoja metodininkė V. Šiaulienė ir profesijos vyresn. mokytoja B. Butnoriutė.
2018-03-30 Projekto „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-01-0001)
priemonėje seminare „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“, dalyvavo profesijos mokytoja metodininkė
V. Šiaulienė.
2018-03-19–23 staţuotė kartu su VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybininkų profesijos mokytojais Danijos profesinio mokymo
centre Lolland Falster (CELF), statybininkas daţymo modulio profesijos mokytojas V. Andrijaitis ir specialybės anglų kalbos mokytoja R. Jonikaitė.
2018-03-22 seminaras „Ką turi ţinoti mokytojas apie mokinio ugdymą karjerai?”, visi profesijos mokytojai.
2018-03-22 seminaras „Energetiškai efektyvus būstas šiandien. Pasyvūs, aktyvūs ir nulinės energijos pastatai“, profesijos mokytojas metodininkas
D. Niūniava.
Profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė, profesijos vyresn. mokytojos V. Ramanauskienė ir B. Butnoriutė buvo apţiūrėti mobilaus namo
ant ratų, sukurto iš senų nenaudojamų daiktų. Mobilią ekspoziciją sukūrė ir pristatė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų ir studentų komanda.
Mokytojos pasisėmė naujų idėjų, kurias perteiks interjero apipavidalintojų, statybininkų, aplinkos apsaugos darbuotojų bei kitų profesijų mokiniams, pritaikys
specialybės pamokose.
2018-03-22 seminarai renginio „Karjeros avilys 2018“ metu; mokiniai ir mokytojai taip pat pristatė ir mokykloje mokomas profesijas;
2018-04-17 informacinis seminaras „ERASMUS+ profesinio mokymo mobilumo chartija“ (mokytoja metodininkė E. Pusvaškė, vyresn. profesijos
mokytoja V. Karvauskienė).
2018-04-19 seminaras „Dailės kompetencijų ugdymas tyrinėjant: savo krašto paţinimas”, profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė. profesijos
mokytoja metodininkė A. Rimkienė.
2018-04-20 seminaras „Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) profesiniame mokyme“, visi mokyklos profesijos mokytojai.
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2018-04-24 Akzo Nobel Baltics seminaras „AkzoNobel spalvų tendencijos Colour Futures 2018“, profesijos mokytojas metodininkas D.
Niūniava.
2018-04-25 Maţeikių politechnikos mokykloje respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Profesijos mokytojo vaidmuo ruošiant kvalifikuotą
specialistą“, kurioje dalyvavo Maţeikių, Joniškio, Tauragės, Kuršėnų, Kauno, Telšių, Skuodo profesinio mokymo įstaigų vadovai, profesijos mokytojai, kiti
specialistai.
2018-04-30 seminaras „Profesijos mokytojo vaidmuo ruošiant kvalifikuotą specialistą“, visi mokyklos profesijos mokytojai.
2018-05-17 respublikinė konferencija „Sektorinių praktinių mokymo centrų įveiklinimas: iššūkiai ir pozityvioji patirtis“, (mokytoja metodininkė
E. Pusvaškė, vyresn. profesijos mokytoja V. Karvauskienė).
2018-10-17 seminaras mobili produktų bandymo laboratorija „PENOSIL produktai: savybės ir panaudojimas“, profesijos mokytojas metodininkas
D. Niūniava.
2018-10-22 Technologinių kompetencijų tobulinimo programa „Projektavimas, naudojant Autodesk Revit programą“, profesijos mokytoja
metodininkė A. Rimkienė.
2018-10-23 konferencija Kaune „Saugus darbas su pavojingomis medţiagomis", profesijos vyresn. mokytojos R. Aţukienė ir B. Butnoriutė.
2018-10-29–31 ir 2018-11-05–09 Daţymo ir apmušalų klijavimo technologinių kompetencijų tobulinimo kursai Vilniuje, profesijos vyresn.
mokytoja A. Kontenienė.
2018-11-22 seminaras „Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais“, mokyklos profesijos mokytojai.
2018-11-23–24 ir 2018-12-21–22 mokymo kursai „Darbo kultūra profesinio mokymo įstaigoje”, profesijos vyresn. mokytoja V. Karvauskienė,
profesijos mokytojos metodininkės T. Kinčinienė ir E. Pusvaškė.
2018-12-03–07 Erasmus+: Leonardo Da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektas „Darbu grindţiamas mokymasis – profesinio
mokymo ateitis” Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777. Maţeikių politechnikos mokyklos atstovai: S. Kiškėnienė – gimnazijos skyriaus vedėja, V. Ramanauskienė
– statybos darbų vyresn. mokytoja, V. Šiaulienė – statybos darbų mokytoja metodininkė, Maţeikių rajono savivaldybės – mero pavaduotoja S. Bernotienė,
UAB „Maţeikių Varduva“ Maţeikių verslininkų asociacijos atstovai V. Jucius, prekybos direktoriaus pavaduotojas, ir R. Kontrimas, statybos direktorius.
2018-12-06 mokymas-diskusija socialinio dialogo klausimais pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos projektą
„Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, visi profesijos mokytojai.
2018-12-06–08 Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos projekto „Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų mokymo paslaugos sektoriuje
„Menas“ programos „Floristo technologinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai, profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė.
2018-12-06 Mokymas-diskusija „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, profesijos mokytojai.
2018-12-10–14 mokymo kursai. Lietuvos statybininkų asociacijos vykdomas projektas „Lietuvos Statybų sektoriaus profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0009, profesijos vyresn. mokytoja V. Karvauskienė.
2018-12-14 UAB Akzo Nobel Baltics teoriniai ir praktiniai mokymai „SADOLIN PROFESSIONAL produktai“, profesijos mokytojas
metodininkas D. Niūniava.
Grįţę iš seminarų, mokymų ir staţuočių uţsienyje profesijos mokytojai įgytą patirtį PMMG posėdţių ir mokomųjų uţsiėmimų metu perdavė savo
kolegoms, supaţindino su tendencijomis ir inovacijomis konkrečioje ūkio šakoje.
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Siekiant naujos geresnės pamokos kokybės mokslo metų pradţioje atliktos mokomųjų dalykų programos korekcijos. Elektrikų profesijos
mokiniams Moodle aplinkoje pakoreguota mokomoji medţiaga šiems moduliams: Elektros mašinos ir transformatoriai, Grandinių teorija, Elektriniai matavimai
ir matavimo prietaisai, Skirstomųjų įrenginių montavimas, Naftos produktų operatorių – Naftos perdirbimo technologija, Medţiagų mokslo pagrindai,
Cheminės inţinerija, Aplinkos apsaugos darbuotojų – Aplinkosaugos inţinerija, Vandenvalos įrenginiai., Elektros energijos tiekimo ir vartojimo technologija,
Elektros mašinų montavimo darbų technologija, Apšvietimo įrenginių ir elektros instaliacijos montavimo darbų technologija, Jėgos įrenginių montavimo darbų
technologija. 2018 m. sausio–birţelio mėn. profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė parengė planus pagal Vizualinės reklamos gamintojo specialybės
mokymo programą, pagal kurią pradėta mokinius mokyti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Profesijos mokytojai parengė, uţregistravo ir aprobavo 21 metodinę priemonę.
Taip pat buvo vedamos atskirų dalykų atviros pamokos, kurių metu profesijos mokytojai galėjo įvertinti mokytojo galimybes pateikti mokiniui
informaciją, ugdyti profesinius įgūdţius:
2018-01-17 integruota profesinio mokymo pamoka „Lapo formos dubens gamyba naudojant „Mitto“ mišinius“ (vyresn. profesijos mokytojos V.
Karvauskienė ir A. Perminienė).
2018-05-04 pravesta atvira pamoka A-73 gr. mokiniams UAB ,,Tapetijos“ parduotuvėje ,,Apmušalų rūšys, sutartiniai ţenklai ir jų klijavimo
medţiagos“, profesijos vyresn. mokytoja A. Kontenienė.
2018-10-09 praktinio mokymo atviros pamokos „Rankinis medienos obliavimas“, (profesijos mokytojas metodininkas D. Niūniava,
vyresn.profesijos mokytoja V. Karvauskienė).
2018-11-16 profesijos vyresn. mokytoja B. Bunoriutė pravedė PO-80 grupės mokiniams (Cheminės analizės pagrindai) pamoką tema „I ir III
katijonų grupės atpaţinimo reakcijos“;
2018-10-19 profesijos vyresn. mokytoja R. Jurkūnienė Elektrotechnikos pamoką tema „Lygiagretus imtuvų jungimas“,
2018-10-20 profesijos vyresn. mokytoja D. Ţukauskienė Apšvietimo įrenginių ir elektros instaliacijos montavimo darbų technologijos pamoką
tema „Apšvietimo rūšys“ EM-76 gr. mokiniams.
2018 11 19 profesijos mokytojo Mindaugo Jonauskio atvira pamoka EM-56 grupės mokiniams tema: Variklių jungimo schemų tipiniai mazgai.
Motyvuodami mokinius geriau paţinti savo profesiją, susipaţinti su darbo aplinka, technologine įranga, įgyti praktinių įgūdţių profesijos
mokytojai surengė mokomąsias ekskursijas (išvykas) į sektorinius mokymo centrus, įmones pas mokyklos socialinius partnerius:
2018-02-21 išvyka į UAB Sveikatos centrą ,,Energetikas“; profesijos mokytojai su mokiniais vyko susipaţinti su galimomis darbo vietomis
baigiamajai praktikai.
2018-05-02 dalyvauta Šiaulių PRC Mechanikos skyriuje sektoriniame centre praktiniame mokyme „Apšvietimo sistemos valdymas“ elektrikų
profesijos mokiniams (profesijos vyresn. mokytoja R. Jurkūnienė).
2018-05-09 dalyvauta Šiaulių PRC Mechanikos skyriuje sektoriniame centre praktiniame mokyme „Apšvietimo sistemos valdymas“ elektrikų
profesijos mokiniams (profesijos vyresn. mokytoja R. Jurkūnienė).
2018 m. geguţės mėn. aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-58 gr. mokiniai vyko į Maţeikių vandenvietę (profesijos vyresn. mokytoja
B. Butnoriutė).
2018-10-17 AS-54 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoju metodininku D. Niūniava dalyvavo seminare „A+ klasės sandarumo reikalavimų
uţtikrinimas, langų ir durų montavimas su Penosil sandarinimo sprendimais“ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre.
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2018 10 19 ŠPMC sektorinis mokymas EM-56 grupės mokiniams. tema: Apšvietimo sistemų valdymas (profesijos mokytojas M. Jonauskis).
Aplinkos apsaugos darbuotojo ir naftos produktų operatoriaus specialybės AAD-58 gr. ir PO-80 gr. mokiniai lapkričio mėnesį buvo išvykę į
mokomąją ekskursiją – atliekų deginimo įmonę „Fortum Klaipėda“. Mokinius lydėjo profesijos mokytojos J. Čapienė ir B. Butnoriutė.
2018-11-7 AP-57 grupės mokiniai, vadovaujant profesijos mokytojoms D. Davainytei ir V.Šiaulienei dalyvavo ekskursijoje į UAB „Tapetija“
pagal Verslumo savaitės programą „Šešėliavimas įmonėse“.
2018-11-07 su EM-56 gr. mokiniais aplankyta įmonė Top Energa adresu Gamyklos g. 31I, Maţeikiai, (prof. vyresn. mokytoja D. Ţukauskienė).
2018-11-21 AP-57 ir AP -70 grupių mokiniai dalyvavo ekskursijoje į Vilniaus parduotuvę „IKEA“.
Mokiniai, kartu su profesijos mokytojomis Daiva Davainyte ir Vilma Šiauliene susipaţino su interjero ir eksterjero dekoravimo detalėmis, baldų
ekspozicijomis, išskirtiniais interjero dekoravimo būdais.
2018-11-29 mokomoji ekskursija į Verslo pasiekimų parodą „Šiauliai 2018“ AO-66, AS-54 grupės mokiniams (vyresn. profesijos mokytoja V.
Karvauskienė).
2018-12-18 naftos produktų operatoriaus specialybės specialybės mokiniai kartu su aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės mokinių grupėmis
bei antro kurso suvirintojais ir profesijos mokytoja metodininke B. Šeštakauskiene, profesijos vyresn. mokytojomis G. J. Pavloviene, J. Čapiene ir B. Butnoriute
gruodţio mėnesį apsilankė AB „ORLEN Lietuva“.
Mokiniai aktyviai dalyvavo projektuose, vyko į staţuotes uţsienio valstybėse. Sugrįţę jie surengė pristatymus apie staţuotes, tokiu būdu
motyvuodami ir kitus mokinius siekti dalyvauti atrankoje į šiuos projektus:
2018-02-24–03-16 AP-57 gr. mokinės K. Jonušaitė ir I. Šimkutė atliko staţuotę Italijoje (lydėjo mokytoja metodininkė T. Kinčinienė).
2018-02-25–03-17 apeigų ir švenčių organizatoriai P. Brazdeikytė ir L. Jonauskas staţavosi Portugalijoje (informacinių technologijų mokytoja
metodininkė N. Steponavičienė).
2018-02-18–03-17 AS-45 gr. mokiniai D. Jokšas, A. Garalis, M. Svobutas atliko staţuotę Portugalijoje.
Profesijos mokytojai organizavo mokinių profesinio meistriškumo konkursus. 2018 m. vasario–kovo mėnesiais įvyko suvirintojo, elektriko
profesijų savaitės renginiai, kurių metu buvo nustatyti geriausi mokykloje suvirintojai, elektrikai.
Profesijos mokytojai (profesijos mokytojas metodininkas D. Niūniava, vyresn. profesijos mokytoja V. Karvauskienė) parengė 54 gr. mokinius
LITEXPO parodai „Studijos 2018“ ir darbus „gyvai“ demonstravo statybos sektoriaus stende (2018-02-08);
2018-04-18 nacionalinis mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Profesionaliausias prekybininkas“, PV-48 gr. mokiniai S. Jucytė, M.
Letukytė ( konkursui mokinius ruošė vyresn. profesijos mokytoja V. Karvauskienė).
Mokiniai dalyvavo taip pat ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose:
VšĮ „Ţaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ organizavo nacionalinį konkursą „Ţalioji olimpiada“ aplinkos apsaugos tematika. Nuo 2018 m. kovo
mėn. mokykla aktyviai įsitraukė į Nacionalinės Ţaliosios olimpiados veiklas, kurioms vadovavo aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės mokytojos.
Mokyklos atstovai sėkmingai dalyvavo pirmame olimpiados etape ir pateko į antrąjį. Mokyklos komandai, kuri pasivadino „Gamtos patruliai“, atstovavo AAD58 gr. mokinės Ţ. Karpytė, V. Dumčiūtė, I. Končiūtė, AO-66 gr. mokinys V. Borusas ir AS-67 grupės mokiniai V. Liekis, A. Kristutis bei I. Ulčickaitė. Į
pusfinalį komandą lydėjo profesijos vyresn. mokytojos R. Aţukienė ir B. Butnoriutė. Rugsėjo mėnesį Nacionalinės „Ţaliosios olimpiados“ organizatoriai
pakvietė mokyklos komandą kartu su kitomis pusfinalyje dalyvavusiomis, bet nelaimėjusiomis komandomis pasinaudoti galimybe patekti į finalą. Sukurtas ir
pristatytas 6 nuotraukų koliaţas.
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Geguţės mėnesį aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės AAD-58 gr. mokinės G. Tenytė ir Ţ. Karpytė dalyvavo šalies mokinių foto darbų
konkurse „Vandens ţenklai“. Konkursą organizavo Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. I-asis etapas
vyko Maţeikių savivaldybėje. G. Tenytė tapo I-ojo etapo I vietos laimėtoja. II vietą uţėmė Ţ. Karpytė. G. Tenytės darbas buvo išsiųstas šalies konkursui į
Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją. II etapas vyko Vilniuje. G. Tenytė buvo apdovanota Lietuvos mokinių foto darbų konkurso baigiamojo etapo dalyvio
diplomu, o profesijos vyresn. mokytoja B. Butnoriutė – padėka uţ mokinių parengimą konkursui.
2018-03-22 SKV organizuotas konkursas ,,Statybininkas 2018“, dalyvavo AS-67 gr. mokiniai Tadas Galdikas ir Mantas Gintalas. Mokinius
konkursui ruošė mokytojas metodininkas D. Niūniava.
2018-04-24–26 profesinio meistriškumo konkursas Vilniuje RESTA „Apdailos montuotojas 2018“, dalyvavo AS-67 gr. mokiniai T. Galdikas ir
M. Gintalas, rengė profesijos mokytojas metodininkas D. Niūniava (mokytojui pareikšta padėka uţ mokinių parengimą konkursui), uţimta V vieta
2018-12-14 nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Apdailininkas (statybininkas) 2018“ AS-67 gr. mokiniai M. Gintalas, T. Galdikas
uţėmė II vietą (profesijos mokytojui metodininkui D. Niūniavai – padėka uţ mokinių parengimą konkursui).
Konkursų rezultatai aptariami atskirų profesijų metodinėse grupėse.
Viena iš mokinių profesinės motyvacijos krypčių – naudingos veiklos organizavimas. Praktinis mokymas vykdytas ne tik dirbtuvėse ir
kabinetuose, bet ir perkeltas į mokyklos viešąsias erdves. Tokiu būdu mokiniai ne tik ugdo savo gebėjimus, įsisavina darbinius įgūdţius, bet ir atsiranda
motyvacija vertinti savo ir kitų darbą, pasididţiavimas savo profesija.
Profesijos mokytojai metodininkai D. Niūniava ir V. Šiaulienė, vyresn. profesijos mokytojos V. Karvauskienė ir V Ramanauskienė
apdailininkams (AS-54, AS-74 ir AS-67 gr.) vykdė praktinį mokymą gamybinio korpuso 3 a. koridoriuje, montuodami gipso kartono plokštes ir atlikdami sienų
apdailą.
Profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė, profesijos vyresn. mokytojos A. Perminienė, D. Davainytė kartu mokiniais gamino ir puošė ne tik
mokyklos, bet ir miesto viešąsias erdves.
2018-01-13 dekoruotas mokyklos interjeras atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti. Langų dekoravimas, neuţmirštuolių ţiedų paruošimas
įsegimui (vyresn. profesijos mokytoja A. Perminienė); Šimtmečio sienelės projektas ir gamyba (profesijos mokytojai metodininkai D. Niūniava, A. Rimkienė,
vyresn. profesijos mokytoja V. Karvauskienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis).
2018-02-15 pravestos pamokos-praktiniai uţsiėmimai A-73 grupės mokiniams UAB „BIKUVA“ statybinių medţiagų parduotuvėje (profesijos
vyresn. mokytoja A. Kontenienė).
2018 m. vasario mėn. Vasario 16-os dienos renginiui pagaminta dekoracija ant sienos – šimtmečio medis ir dekoruotas knygos viršelis (profesijos
mokytoja metodininkė A. Rimkienė).
2018-04-17 pravestos pamokos-praktiniai uţsiėmimai A-73 grupės. mokiniams Švč. Jėzaus širdies baţnyčios parapijos Carito namuose (profesijos
vyresn. mokytojos A. Kontenienė).
2018 m. balandţio mėn. Velykų margučių daţymo vašku uţsiėmimas su AP-70 grupės mokiniais (profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė).
2018 m. geguţės mėn. Dekoracijų projektavimas ir gamyba Geriausiųjų šventei – pagaminti dideli kubai su uţrašais ir reklaminis tentas
2018-09-13 statybininkų dienai dekoruotos girliandos elektrikų specialybei pristatyti (profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė, profesijos
mokytojas M. Jonauskis).
2018 m. rugsėjo mėn. praktinės pamokos UAB „Deimra“ įmonėje su VR-78 grupės mokiniais (profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė).
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2018 m. rugsėjo mėn. Idėjos, pasiruošimas ir mokyklos pristatymas respublikiniame renginyje „Profesinis mokymas – tavo ateities karjera“.
Pagaminta Puzzle kaladėlės su mokyklos emblema, laimės ratas ir pristatyta vizualinės reklamos gamintojo specialybė (profesijos mokytoja metodininkė A.
Rimkienė).
2018-09-23 dalyvauta Maţeikių miesto rengiamoje „Bobų vasaros“ šventėje. Vyko mokyklos pristatymas, amatų kampelis, foto kampelis su
rudens sostu (profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis, kiti profesijos mokytojai).
2018 m. spalio mėn. Projektas su AP-70 grupe „Rudens spalvos“. Suprojektuota, pagaminta ir uţklijuota mokyklos langas. (profesijos mokytoja
metodininkė A. Rimkienė).
2018-10-16 pravestos pamokos-praktiniai uţsiėmimai A-73, A-79 grupių mokiniams Maţeikių paplūdimyje vykdomame statybos objekte
(profesijos vyresn. mokytoja A. Kontenienė).
2018-10-18 dalyvauta Maţeikių Senamiesčio parke organizuotoje parodoje „Gamtoje iš gamtos“ su floristinėmis kompozicijomis „Rudenėjantis
laikas“ ir „Minčių taku“ (profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė).
2018-11-26–30 dekoruotos Maţeikių miesto erdvės Kalėdine tematika (mokiniams vadovavo profesijos mokytojai metodininkai D. Niūniava ir
A.Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis)
2018-12-01 dekoruotas mokyklos interjeras Kalėdine tematika (mokiniams vadovavo profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė, D. Davainytė,
profesijos mokytoja metodininkė A.Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis).
Kalėdinės dekoracijų sienos kūrimas: sumontuota sienelė, pagaminti popieriniai namukai, nudaţytas ir dekoruotas medis (mokiniams vadovavo
profesijos mokytoja metodininkė A.Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis, V. Andrijaitis).
2018-12-11 dalyvauta amatų mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“; „Balta“ pripaţinta originaliausia komanda.
2018-12-13 dalyvauta mokyklos labdaros mugėje su pagamintais darbais (profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė, D. Davainytė, profesijos
mokytoja metodininkė A. Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis).
2018-12-19 dekoruota mokyklos aktų salė (profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė, D. Davainytė, profesijos mokytoja metodininkė
A.Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis).
2018 m. gruodţio mėn. A-73 gr. mokiniai Maţeikių r. Plinkšių senelių namams“ pagamino ir padovanojo iš popieriaus iškarpytų snaigių eglutę
(profesijos vyresn. mokytoja A. Kontenienė).
2018 m. projekto „Po angelo sparnu – padovanok Kalėdas“ renginys. Kartu su Švč. Jėzaus širdies parapijos caritiečiais, Maţeikių Jievaro
mokyklos bendruomene ir Maţeikių politechnikos m. A-73 ir A-79 gr. buvo lipdomi angelai, kuriais buvo papuošta Maţeikių Švč. Jėzaus širdies baţnyčios
teritorija.
Mokyklos reklaminės atributikos maketavimo ir spaudos darbai (mokiniams vadovavo profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė).
PMMG posėdţiuose yra įvertinti, aptarti ir siūlyti tvirtinti mokyklos direktoriui mokinių praktikų planai, į mokinių ankstesnių pasiekimų
rezultatai, adaptuojamos naujos (2) ir grąţintos jau anksčiau vykdytos mokymo programos (Naftos produktų operatoriaus), dalyvauta, sudarant specialybės
kompetencijų vertinimo uţduotis (elektromontuotojo – profesijos vyresn. mokytojos R. Jurkūnienė, D. Ţukauskienė, M. Jonauskis).
Profesijos mokytojai – puikūs specialistai, todėl buvo daţnai kviečiami bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
2018-02-11 projekto „Atrask save“ seminaras „Kurkime groţį kartu“, pravestas Bugenių bendruomenei, kurio metu buvo gaminamos iš statybinių
medţiagų įvairios dekoracijos, kurios papuošė Bugenių kaimo bendruomenės namus (profesijos vyresn. mokytoja A. Kontenienė).
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2018-04 susitikimas su l/d „Gintarėlis“ auklėtiniais, pravestas veiklinimas ir gamybinio mokymo pamoka „Statybinių medţiagų panaudojimas kitu
kampu-nestandartiniai gaminiai“.
2018-04-17 profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė dalyvavo Maţeikių rajono 5–7 klasių mokinių dailės olimpiadoje „Lietuva mūsų akimis“
komisijos nare.
2018-05-22 profesijos vyresn. mokytoja A. Perminienė dalyvavo kaip komisijos pirmininkė Maţeikių dailės egzamino vykdyme Maţeikių
Merkelio Račkausko gimnazijoje.
2018-10-12 parengta mokomoji ir metodinė medţiaga Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ vykdytam ES lėšomis finansuojamam projektui
„ORLEN Lietuva darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas“, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0074. Mokymo kursai „Naftos perdirbimo
technologija, procesų valdymas bei efektyvinimas”. Mokymo kursų lektorė profesijos mokytoja metodininkė B. Šeštakauskienė. Išleistos dvi grupės. Kursų
klausytojams suteikta galimybė naudotis mokomąja ir metodine medţiaga moodle aplinkoje.
Statybos sektoriaus profesijos mokytojai vykdo bendrus projektus kartu su SKV darbuotojais.
Parengtas mokyklos gamybinio korpuso III aukšto koridoriaus projektas (profesijos mokytoja metodininkė A. Rimkienė).
2018 m. lapkričio mėnesį vyko pavyzdinės sienos konkursui maketo ruošimas, sienos dekoravimas (profesijos mokytoja metodininkė A.
Rimkienė, profesijos mokytojas M. Jonauskis, profesijos vyresn. mokytojaV. Karvauskienė).
Uţdavinys 2.3. Suaktyvinti profesinį orientavimą.
Profesinis orientavimas.
Maţeikių politechnikos mokykloje visus metus vyksta įvairiausi renginiai, susitikimai, išvykos skirta karjeros koordinavimui ir planavimui.
Karjeros planavimas labai svarbus ateities kartai mūsų mokiniams ir būsimiems mokiniams. Nuolatinis bendradarbiavimas su rajono bedarbiais dalyvaujančiais
projekte ,,Atrask save“ kartu su DRMC, „Saugaus darbo garantu“ (Kaunas).
2018-02-21–23 „Karjeros dienos 2018“ susitikimas su aukštųjų mokyklų atstovais Šiaulių valstybinės kolegijos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos.
Tradicinis susitikimas su Maţeikių rajono verslo atstovais. Renginio metu baigiančiųjų kursų mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su darbdaviais pasirašyti
sutartį, dėl praktikos atlikimo jų įmonėse.
2018-03-22 ,,Karjeros avilys“ Maţeikių kultūros centre mokiniai reprezentavo savo profesijas rajono mokyklų mokiniams. Renginį organizavo
Jaunimo reikalų taryba.
2018-04-18 veiklinimas Senamiesčio mokykloje, visi profesijos mokytojai.
2018-04-19 renginys ,,Laiko kapitonai“ dalyvavo renginio rajono mokyklos renginio metu, pristatėme specialybes mokiniai turėjo galimybę
išbandyti specialybes. Vėliau renginio metu vyko viktorina (klausimai parengti apie mokyklą) praktinės uţduotys.
2018-04-20,,Atvirų durų dienos 2018“ renginyje dalyvavo rajono mokyklų, Akmenės rajono mokyklų mokiniai. Atvykę mokiniai supaţindinti su
mokykla, vykdomomis mokymo programomis, dirbtuvėmis.
2018-09-06 Turgaus aikštėje (Telšiai) vyko profesiniam mokymui populiarinti skirtas vienas iš 10-ties informacinių pramoginių renginių ciklo
projekto „Profesinis mokymas – tavo ateities karjera“. Jame kartu su kitais Telšių apskrities profesinių mokyklų mokytojais ir mokiniais dalyvavo ir mūsų
mokyklos atstovai. Renginio dalyviai linksmai varţėsi atlikdami profesinį mokymą atspindinčias rungtis. Mūsų mokyklos komandą sudarė apdailininko
(statybininko), apeigų ir švenčių organizatoriaus, virėjo bei vizualinės reklamos gamintojo specialybių mokiniai ir profesijos mokytojai:
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2018-09-21 dalyvavimas tradiciniame renginyje ,,Bobų vasara 2018“. Šventės metu mūsų mokyklai skirtame kiemelyje puikavosi „Rudens sostas“
ir kvietė dalyvius nusifotografuoti. Taip pat daugelį sudomino tūrinių raidţių pjaustymo iš putplasčio technika, dalyviai patys galėjo išsipjaustyti savo vardą.
Galima buvo pasimokyti suklijuoti mozaiką iš skaldytų plytelių ir sukurti paveikslą. Sukę laimės ratą ir atsakę į klausimus galėjo laimėti prizą, taip pat buvo
apdovanoti tie, kurie greičiausiai iš kaladėlių sudėjo mokyklos herbą.
2018-11-05 motyvacinė pamoka ,,Jaunimas versle“. Renginyje-diskusijoje dalyvavo Maţeikių rajono jaunieji verslininkai MB ,,Algimanto
produkcija” įkūrėjas Algimantas Končius, ,,Kavos terasa” direktorė Dovilė Karvauskienė, UAB „Reklamos idėja“ direktorė Deimantė Baguckaitė, įmonės
,,goldbody.lt“ savininkas Dovydas Latakas.
2018-11-06 „Protų mūšis“ organizuoti padėjo ir socialiniai partneriai: Maţeikių verslininkų asociacija ir VšĮ Maţeikių verslo ir turizmo
informacijos centras. Moksleiviai iš Maţeikių Gabijos ir Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijų, Maţeikių politechnikos mokyklos bei Viekšnių skyriaus
stojo į loginę kovą prieš verslo atstovus – UAB „Elotus“ ir UAB „Grūstė“ komandas.
2018-11-07 baigiamojo kurso mokiniai vyko į verslo įmones. Susitikimų metu jie turėjo galimybę apţiūrėti įmones, įrenginius, pasikonsultuoti dėl
praktikos atlikimo.
2018-11-08 mokykloje organizuotas jaunimo verslumo turnyras „Turiu komandą ateities verslui“. Turnyre dalyvavo 9 komandos. Dalyviai turėjo
sugalvoti verslo idėją, įmonės pavadinimą bei įmonės devizą. Naudodamiesi mobiliųjų telefonų programėle „Skillz“ tikrinosi komandinius verslumo gebėjimus,
tokius kaip: loginis mąstymas, greitas orientavimasis, anglų kalbos ţinios. Vėliau naudodamiesi tinklapiu Canva.com turėjo sukurti savo įmonės vizitines
korteles. Turnyro „Turiu komandą ateities verslui“ nugalėtojai – vizualinės reklamos gamintojų komanda.
2018-11-09 renginys „Savanorystė ir profesinė veikla Europos solidarumo korpuso programoje“. Jo metu mokinai pildė internetines anketas
karjeros ugdymo klausimais. Maţeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė supaţindino su
nevyriausybinių organizacijų Maţeikiuose vykdoma veikla. Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipaţinti su Europos solidarumo korpuso veikla, kurią pristatė
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) projektų koordinatorė Aistė Natkevičiūtė, kuri plačiau papasakojo apie tokio dokumento, vadinamo
„Youthpass“, galimybes.
Profesinis orientavimas (Viekšnių skyrius).
Viekšnių skyriuje nuolat vyksta renginiai, susiję su karjeros planavimu. Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios
tinkamo sprendimo priklauso ţmogaus asmeninės gerovės augimas. Labai svarbu, kad jau pats pirmasis moksleivio apsisprendimas būtų sąmoningas, tikslingas,
kad jaunuolis suprastų, jog adaptacija darbo pasaulyje ir asmenybės vidinė harmonija priklauso nuo tinkamo apsisprendimo.
2018-01-18 Technikų savaitės baigiamasis renginys.
2018-02-08 Tarptautinėje mokymosi, ţinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2018“.
2018-02-28 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių Pavasario pagrindinės mokyklos mokiniams. Mokinius supaţindinome su mokykla,
mokymo programomis, priėmimo sąlygomis, staţuotėmis uţsienyje, įsidarbinimo bei mokymosi tęstinumo galimybėmis. Vaikinai ,,pasimatavo“ technikos
prieţiūros verslo darbuotojo profesiją, merginos susipaţino su padavėjo ir barmeno profesijos ypatumais bei iškepė skanų pyragą. Karšta arbata ir pyragas –
geriausi diskusijos apie profesijas palydovai.
2018-03-02 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių Sodų pagrindinės mokyklos mokiniams. Dešimtokai su mokytoja Jurgita
Montrimiene, atsakinga uţ karjeros ugdymą. Mokinius supaţindinome su mokykla, mokymo programomis, priėmimo sąlygomis, staţuotėmis uţsienyje,
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įsidarbinimo bei mokymosi tęstinumo galimybėmis. Vaikinai vyko į mokomąsias dirbtuves, kur ,,pasimatavo“ technikos prieţiūros verslo darbuotojo profesiją,
merginos domėjosi mokomosios virtuvės įranga, ją išbandė, kepant bandeles. Geriant arbatą diskutavome apie profesijos pasirinkimo svarbą gyvenime.
2018-03-08 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniams. Susitikimą pradėjome nuo draugiškų
krepšinio varţybų. Savos sienos buvo palankesnės šeimininkams TP-63 grupės krepšininkams. Po varţybų vaikinai ir merginos apsilankė mokomosiose
dirbtuvėse, susipaţino su profesijos mokytojais, pabandė kai kuriuos darbus. Mokomojoje virtuvėje merginos kepė biskvitinį pyragą. Prie arbatos puodelio vyko
diskusija apie tai, kokie iššūkiai laukia dešimtokų, kokią profesiją rinktis, kokiu keliu pasukti. Mūsų mokykloje siūlomos profesijos – vienas iš galimų
pasirinkimų.
2018-03-20 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokiniams. Vaikinai susipaţino su technikos
prieţiūros verslo darbuotojo profesijos ypatumais, dalyvavo praktinėse pamokose. Merginos domėjosi su maisto gamyba ir aptarnavimu susijusiomis
specialybėmis. Vyresnioji profesijos mokytoja Elena Tamošauskienė pravedė praktinio mokymo pamoką apie sausainių dekoravimą. Pirmieji merginų
dekoravimo bandymai pranoko lūkesčius.
2018-03-22 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių rajono Ruzgų pagrindinės mokyklos mokiniams. Mokomosiose dirbtuvėse vaikinai
susipaţino su technikos prieţiūros verslo darbuotojo profesija. Merginos mokomojoje dirbtuvėje dekoravo konditerinius gaminius. Karjeros koordinatorė 5
kabinete papasakojo apie mokyklą, profesijas, kurias kviečiame mokytis.
2018-03-22 Karjeros avilys 2018 Maţeikių kultūros centre. Atstovavome savo mokyklą ir skyrių, didinome profesinio mokslo Lietuvoje prestiţą.
Pristatėme savo mokyklos tradicijas, kepėme šakotį.
2018-03-23 Liaudies amatų, menų ir profesijų mugė ,,Šiupinys“ Maţeikių rajono Ţidikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Vyresnioji profesijos
mokytoja Geleta Gelvinauskienė, V-64 grupės merginos Ţydrė Jankauskaitė ir Samanta Kozytė demonstravo šakočio kepimą. Aistė Jankauskaitė mokė
sausainių dekoravimo. Būsimieji technikos prieţiūros verslo darbuotojai Justas Jonušas ir Renatas Garalis demonstravo variklio voţtuvų išardymo ir surinkimo
operacijas. Gimnazijos moksleiviai jėgas išbandė rankų lenkimo rungtyje, susipaţino sporto klubo veiklos organizatorių specialybe. Supaţindinome gimnazijos
moksleivius su kitomis profesijomis, kurių mokome. Buvo malonu matyti susidomėjusius tiek penktokų, tiek dvyliktokų veidus.
2018-04-18 Karjeros diena ,,Pasimatuok profesiją“ Maţeikių Sodų pagrindinės mokyklos mokiniams. Vaikinai susipaţino su technikos prieţiūros
verslo darbuotojo profesijos ypatumais, dalyvavo praktinėse pamokose. Merginos domėjosi su maisto gamyba ir aptarnavimu susijusiomis specialybėmis.
Vyresnioji profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskienė pravedė praktinio mokymo pamoką drauge su merginomis kepė biskvitinį pyragą. Prie arbatos
supaţindinom su mokykla, profesijomis, kurių mokome.
2018-04-19 Atvirų durų diena. Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė susirinkusiems papasakojo apie mokyklą, stojimo ir mokymosi
sąlygas. Scenoje matėme kompoziciją ,,Profesijos mokinių akimis“. Po renginio aktų salėje svečiai apţiūrėjo mokomuosius kabinetus, lankėsi dirbtuvėse,
bendrabutyje, valgykloje.
2018-09-06 Profesinis mokymas – tavo ateities karjera! Telšių miesto aikštėje. Kartu su kitomis regiono mokyklomis pristatėme savo profesijas.
Viekšnių skyrius pristatė virėjo ir konditerio profesijas. Profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskienė ir trečiakursės mokinės Samanta Kozytė ir Ţydrė
Jankauskaitė pristatė šias profesijas. Įspūdingo dydţio pyragas, sausainių dekoravimas sulaukė didelio dėmesio.
2018-11-22 Seminaras ,,Viekšnių senųjų amatų tęstinumas Maţeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje“. Dalyvavo 26 dalyviai: Maţeikių
rajono karjeros koordinatoriai, 10 klasių ir 12 klasių auklėtojai. Vyresnioji profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskienė pravedė šakočio kepimo edukaciją,
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Profesijos mokytojas Česlovas Pečetauskas supaţindinti su kalvystės pradţiamoksliu, karjeros koordinatorė Genovaitė Čiuţienė pakvietė aplankyti Viekšnių
vaistinės muziejų bei atnaujintą Birţiškų ekspoziciją, supaţindino su Viekšnių skyriaus istorija, ruošiamomis specialybėmis, pakvietė į veiklinimus.
Trečiojo mokyklos 2018 metų veiklos tikslo „Tobulinti saugią, patrauklią, jaukią mokyklą, palankią kūrybiškam mokinių ugdymuisi“ įgyvendinimas
Uţdavinys 3.1. Tobulinti mokyklą patrauklią bendruomenei, atvirą visuomenei, su savita kultūra.
Neformalus ugdymas.
Maţeikių politechnikos mokykla savo patrauklumą didina dalyvaudama renginiuose, diskusijose, susitikimuose, kur susiburia Maţeikių rajono
jaunimas ir sprendţia jaunimui aktualias problemas. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, susitikimuose ir reprezentuoja mokyklą.
2018-02-22 Karjeros mugė. Susitikimai su rajono verslininkais, rajono veikliais ţmonėmis, diskusijos ,,Koks turi būti ateities darbuotojas ir
darbdavys”.
2018-05-31 AAD-55, AO-66, AS-67, SED-69, A-73 grupių mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Pusk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“.
2018-06-01 Dalyvavome Maţeikių senamiesčio parke, organizuotame renginyje ,,Maţeikių piknikas”, kurį organizavo Maţeikių jaunimo reikalų
taryba.
2018-06-01Ttradiciškai dalyvavome tarptautinėje vaikų gynimo dienos šventėje ,,Vaikai gyvenimo gėlės“.
2018-09-13 Tradicinis renginys-eisena ,,Mes mokame švęsti“, skirta tarptautiniai statybininkų dienai paminėti. Renginio metu vyko eisena miesto
gatvėmis reprezentuojant mokyklą kartu su Maţeikių rajono Sedos muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestru ,,Griaustinis”, kviečiant visus
maţeikiečius į antrąja renginio dalį mokyklos kiemelyje, į grupės ,,Ţemaitukai“ koncertą.
2018-09-21 Miesto šventė ,,Bobų vasara 2018“. Renginio metu visi maţeikiškiai ir miesto svečiai, kviečiami iš arčiau susipaţinti su mokykla,
mokykla parengė savo prisistatymą. Vykdė įvairiausias profesines veiklas.
2018-10-02 Surengtas stalo teniso turnyras. Stalo teniso turnyre pirmąją vietą uţėmė AP-57 gr. mokinys Arnoldas Grambaliauskas.
2018-10-03 Smiginio turnyras. Turnyro nugalėtojas AO-75 grupės mokinys Simas Savickis.
2018-10-04 Rankų lenkimo turnyras. Rankų lenkimo turnyro nugalėtojas SED-77 gr. mokinys Ţygimantas Berzinis.
2018-11-16 Mokinių taryba kartu su karjeros koordinatoriumi Vaidu Andrijaičiu dalyvauja regioniniame renginyje „Jungtinės pajėgos jaunimui“.
Neformalus ugdymas (Viekšnių skyrius).
Viekšnių skyriuje įdomus ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Bendruomenės nariai didţiuojasi mokykla, jos tradicijomis, kuria patrauklų
mokyklos įvaizdį. Organizuojami tradiciniai bei netradiciniai renginiai, įvairūs projektai:
2018-01-12 Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti. Mokinių taryba languose uţdegė ţvakutes.
Skambėjo literatūrinė-muzikinė kompozicija.
2018-01-18 Technikų savaitės baigiamasis renginys aktų salėje. Sausio 15–19 d. vyko Technikų savaitės renginiai. Pirmadienį vaikinai pasitikrino
teorines kelių eismo taisyklių ţinias. Antradienį vyko automobilio vairavimo varţybos. Trečiadienį traktoriaus vairavimo įgūdţių mokėsi mokytojos.
Ketvirtadienį mokiniai varţėsi figūrinio traktoriaus vairavimo rungtyje. Penktadienį vyko baigiamasis savaitės renginys, kuriame buvo išaiškinta geriausia
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technikos prieţiūros verslo darbuotojų grupė. Baigiamajame renginyje grupės turėjo prisistatyti bei atlikti uţduotis, kurios viena uţ kitą buvo įdomesnės bei
sudėtingesnės. Po atkaklios kovos nugalėjo antrakursiai, TP-63 grupės mokiniai. Renginį vedė Daiva Barvydytė, MA-60 gr., ir Samanta Kozytė, V-64 gr.
2018-01-25 Susitikimas su Tautvydu Martinaičiu, projekto ,,Tūkstantmečio vaikai“ dalyviu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentu.
Tautvydas pasidalijo savo patirtimi, kaip pateko į televizijos projektą, įdomiai papasakojo apie tai, kaip vyksta filmavimai, padrąsino mokinius svajoti ir siekti
svajonių išsipildymo.
2018-01-29 Susitikimas su Ligita Narutavičiene. Tai vienas iš projekto, skirto valstybės šimtmečiui ,,Laisvės idėjų įkvėpti“, susitikimas. Apie
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Stanislovą Narutavičių pasakojo TP-59 grupės mokinio Tautvydo Narutavičiaus mama Ligita Narutavičienė. Buvo
įdomu gyvai prisiliesti prie istorijos ištakų ir suţinoti, kad Tautvydo protėviai taip nusipelnę Lietuvai.
2018-02-08 Dalyvavome tarptautinėje mokymosi, ţinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“. Vyresnioji profesijos mokytoja Geleta
Gelvinauskienė su mokinėmis Daiva Barvydyte ir Samanta Kozyte dekoravo tortą. Pristatėme regiono profesines mokyklas.
2018-02-12 Uţgavėnių šėlsmas. MA-60 grupės mokinės kepė blynus, virė kakavą ir I aukšto fojė vaišino. Persirengėliai sukėlė triukšmą, ėjo
kviesdami visus vaišintis.
2018-02-15 Projekto ,,Laisvės idėjų įkvėpti“ baigiamasis renginys. Renginį vedė MA-60 gr. mokinė Daiva Barvydytė ir TP-63 gr. mokinys Tomas
Norbutas. Lietuvos istorijos vingius priminė ilgametė istorijos mokytoja, ketverius metus dirbusi ir mūsų mokykloje, Elena Piekienė. Mokytoja įdomiai
pasakojo apie svarbiausius ţmones ir istorinius įvykius, lėmusius mūsų valstybės laisvės kainą. Mokiniai gavo keletą uţduočių. Viena iš jų – parašyti
palinkėjimą Lietuvai. Mokiniai linkėjo stiprios ekonomikos, maţos emigracijos, būti Lietuvai, bei jos ţmonėms vieningais, kurti graţią ir išsvajotą Lietuvą
kartu. Šventėje dainavo jungtinis, specialiai šiai progai susikūręs, mokytojų ir mokinių ansamblis. Deklamavo ir dainavo V-64 grupės merginos, kurioms padėjo
pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija Milieškienė. Skambėjo ,,Nemunais į laisvę“, kurią atliko Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana
Kinčinienė. Renginį baigėme Vytauto Kernagio daina ,,Palaimink, Dieve, mus“. Po bendros akimirkos fotonuotraukai, ragavome mokinių keptą tortą Lietuvos
gimtadieniui, papuoštą geltonomis, ţaliomis ir raudonomis roţėmis. Gėrėme arbatą ir dţiaugėmės pavykusiu renginiu, raginome vieni kitus dalyvauti
renginiuose, švenčiant jubiliejinį Lietuvos gimtadienį.
2018-02-23 Paskutinio skambučio šventė. Paskutinis skambutis nuskambėjo būsimiesiems technikos prieţiūros verslo darbuotojams, maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugų teikėjams, smulkiojo verslo organizatoriams ir sporto klubo veiklos organizatoriams. Šventę vedė V-64 gr. mokinė Samanta Kozytė ir
TP-63 gr. mokinys Tomas Norbutas.
2018-03-20 Renginys pasaulinei Ţemės dienai paminėti Maţeikių viešosios bibliotekos Viekšnių filiale. Jame dalyvavo TP-68 grupės mokiniai su
auklėtoja D. Barakauskiene. Apie Ţemę kalbėjo Pajūrio regioninio parko direktorius Darius Nicius, Indijos ir Bangladešo studentai
2018-04-18 Akcija „Darom 2018“. Mokiniai, grupių auklėtojai, kiti mokytojai, darbuotojai tradiciškai tvarkė mokyklos kiemą, mokomųjų
dirbtuvių teritoriją.
2018-05-18 Vyko tradicinė sveikatingumo diena ,,Bėgte į vasarą“. Sportavome, bendravome, virėme košę, arbatą. Estafetėje 4x100 nugalėjo
pirmakursiai, technikos prieţiūros verslo darbuotojo specialybės TP-68 grupės komanda. 1000 metrų bėgimo rungtyje I vietą laimėjo V-64 grupės mokinė Aistė
Jankauskaitė, II vietą Gitana Liaugminaitė, III vietą- Ţydrė Jankauskaitė. 2000 metrų bėgimo rungtyje I vietą laimėjo TP-68 grupės mokinys Deivis Braun, II
vietą Antanas Gaubys, III vietą Giedrius Bernotas. Autobusiuko traukimo rungtyje I vietą laimėjo antrakursiai, technikos prieţiūros verslo darbuotojo
specialybės TP-63 grupės komanda. Smiginio ţaidime taikliausias buvo TP-63 gr. mokinys Giedrius Bernotas, II vieta atiteko mokytojui Valdui Motuzui, III
vieta TP-68 gr. mokiniui Edvinui Norkui.

35

2018-05-31 Pasaulinė nerūkymo diena. Socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė ir psichologė Ugnė Dromantaitė paruošė lankstinukus, kuriuos
dalijome mokiniams.
2018-06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tradiciškai pasveikinome mokyklos geriausius mokinius, dėkojome jų mamoms ir tėveliams.
2018-06-01 Piknikas Maţeikių senamiesčio parke. Buvo keturios zonos: „Vaikai“, „Jaunimas“, „Šeimos“ ir „Grilius“ Mes buvo atsakingi uţ
„Grilio“ zoną, kurioje vaišinome savo virta koše. Kepėme ir vaišinome UAB „Maţeikių mėsinė“ dešrelėmis bei vyresniosios profesijos mokytojos Geletos
Gelvinauskienės pagamintais gaiviaisiais gėrimais. Taip pat organizavome rankų lenkimo bei mašinos traukimo varţybas, kuriose dalyvavo daug šventės
lankytojų.
2018-06-04 Edukacinė-kūrybinė veikla ,,Molio kelias“. Lankėmės Vitalijaus Baltučio dirbtuvėse. Susipaţinome su puodininkės tradicijomis
Viekšniuose. Kaip ir iš kur gaunamas molis ir kokį kelią jis nueina kol tampa gaminiu.
2018-06-05 Paţintinė-edukacinė išvyka į Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą. Lankėmės Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje, kur
ţiūrėjome filmą apie pelkės susiformavimą, augmeniją, gyvūniją. Apţiūrėjome ekspoziciją. Lipome į apţvalginį bokštą, lankėmės pelkėje.
2018-06-21 Paţintinė-edukacinė išvyka Viekšniai–Mingė–Nida–Viekšniai. Vaţiavome į Mingės kaimą, iš ten laivu plaukėme į Nidą, kur
aplankėme Parnidţio kopą, švyturį ir skulptūrą Vytautui Kernagiui. Pasigroţėjome nuostabiu kraštovaizdţiu.
2018-06-29 Diplomų įteikimo šventė TP-59, MA-60, SV-65, SKO-66, AK-70 grupių mokiniams. Renginį vedė Mokytojai V. Milieškienė ir A.
Beniušis.
2018-09-03 Rugsėjo 1-osios šventė. Renginį vedė V-64 grupė mokinė Samanta Kozytė. Giedojome Lietuvos valstybinį himną. Viekšnių skyriaus
vedėja Tatjana Kinčinienė pasveikino visus susirinkusius su naujais 2018–2019 mokslo metais, pasidţiaugė, kad septynios pirmakursių grupės įsijungė į mūsų
bendruomenės gretas, palinkėjo mokiniams ir mokytojams kuo geriausio bendro darbo. Buvusi mokinė SV-65 grupės mokinė Agnė Vaičienė dainavo apie
vasarą. Neformaliojo švietimo organizatorė Genovaitė Čiuţienė pakvietė visus į protmūšį ,,Miestas kuriame mokausi“. Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana
Kinčinienė supaţindino su pirmo kurso grupių auklėtojais.
2018-09-04 Susitikimas sus mokyklos socialine pedagoge pedagoge Ineta Grinkevičienė ir psichologe Ugne Dromantaite. Supaţindino su mokinių
pareigomis ir teisėmis.
2018-09-05 Pirmakursiai mokiniai susipaţino su miesto, kuriame mokysis istorija, muziejais, ţmonėmis. Neformaliojo švietimo organizatorė
Genovaitė Čiuţienė su grupių auklėtojais aplankė Vaistinės muziejų, A.Griškevičiaus aviacijos muziejų, Viekšnių malūną, išbandė kabantį tiltą ir Lietuvos
šimtmečio proga aplankė paminklą Birţiškų šeimai ir atnaujintą Birţiškų kompoziciją, Vytauto paminklą ir Viekšnių vasaros estradą.
2018-09-13 Sveikatingumo diena ,,Rudeninis bėgimas su draugais" Juodeikių pušyne. Pirmakursiams pirmas renginys gamtoje, puiki proga
krikštynoms, priėmimui į bendruomenės gretas. Sukviesti burtis į ratelį, pirmakursiai drauge su savo auklėtojais mokėsi išgirsti vieni kitus, atpaţinti daiktus.
Atskiras uţduotis atlikinėjo grupių auklėtojai ir seniūnai. Gavę geros nuotaikos dozę, pradėjome rudeninį bėgimą. Merginos bėgo 1000 metrų, vaikinai turėjo
įveikti 2000 metrų distanciją. Išaiškinti nugalėtojai. Merginų tarpe I vietą laimėjo Kristina Tupikienė, K-75 grupės mokinė, II vietą Karolina Riaukaitė, V-73
grupės mokinė, III vietą Gabrielė Razvadauskaitė, V-73 grupės mokinė. Vaikinai nugalėtojų vietas pasiskirstė: I vietą laimėjo Antanas Gaubys, TP-68 grupės
mokinys, II vietą – Mantas Norkus, TP-72 grupės mokinys, III vietą – Karolis Liutkus, TP-68 grupės mokinys. Diena neapsiribojo vien pirmakursių
krikštynomis ir kroso bėgimu, kas nesportavo, ant lauţo virė arbatą ir košę. Geras oras papietavus, leido ţaisti badmintoną, tinklinį, ypač patiko ţaisti tinklinį
,,kitaip”, mušinėjant kamuolį su lovatiesėmis. Laikas praleistas gamtoje, buvo puiki proga susipaţinti, pabendrauti, pasportuoti ir sukurti gerą atmosferą visiems
mokslo metams.
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201-09-14 Būkime saugūs kelyje. ,,Mokymo ţiedo“ vadovas Tomas Gudavičius mokiniams prieinama forma priminė aktualiausius saugaus eismo
klausimus, ekrane parodė situacijas į kurias patenka pėstieji ir vairuotojai. Pademonstravo interaktyvių akinių pagalba leido pajausti, kaip jaučiasi girtas
ţmogus, kaip sutrinka jo orientavimasis aplinkoje. Atsakė į iškilusius klausimus. Antroje uţsiėmimo dalyje mokiniai vaţiavo į mokomąsias dirbtuves. Dalyvavo
bėgimo estafetėje su interaktyviais akiniais, išbandė vaţiavimą slidţia danga, norintys vairavo autobusą. Susitikimas buvo labai įdomus ir naudingas.
2018-09-23 „Bobų vasara 2018“ Maţeikių stadione. Įrengėme Viekšnių skyriaus kiemelį, kuris atitiko „Bobų vasaros“ spėkos temą. Profesijos
mokytoja Danutė Barakauskienė surinko įspūdingai didelių ir graţių darţovių, iš kurių padarė puikią kompoziciją. Profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskienė
su I kurso merginomis vaišino pyragu, dekoravo sausainius. Dalyvavo D. Barakauskienė, E. Bertulienė, P. Čiuladis, G. Gabalytė, G. Gelvinauskienė, D.
Griciuvienė, R. Gureckis, S. Jaskaudienė, V. Motuzas, A. Vėlavičius.
2018-09-26 Europos kalbų diena 2018. Renginį organizavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Erika Bertulienė ir neformaliojo švietimo
organizatorė Genovaitė Čiuţienė. Renginį. Vedė Deimantė Ramondaitė ir Deivis Braun. Vertinimo komisija: Tatjana Kinčinienė, Sonata Jaskaudienė, Alfredas
Vėlavičius. I vietą laimėjo TP-63 gr.
2018-10-01 Mokinių konferencija. Mokinių tarybos narys TP-68 grupės mokinys Deivis Braun perskaitė 2017–2018 mokslo metų Mokinių
tarybos ataskaitą. Išrinkta nauja Mokinių taryba. Gimnazijos skyriaus vedėja Sonata Jaskaudienė atsakė į mokiniams iškilusius klausimus, palinkėjo sėkmės
naujai išrinktai Tarybai.
2018-10-05 Popietė, skirta Tarptautinei mokytojų dienai ,,Mes kiekvienas turėjom mokytoją“. Renginio vedėja neformaliojo švietimo organizatorė
Genovaitė Čiuţienė. Dainavo buvusi mokinė Marija Butnoriūtė. Pirmo kurso V-73 grupės merginos kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininke
Vitalija Milieškiene paruošė literatūrinę kompoziciją. Mokinių tarybos narys Deivis Braun, pirmos pertraukos metu, kai kuriems mokytojams išdalijo anketas su
uţduotimis, kaip pasielgtumėte vienoje ar kitoje situacijoje, kaip atsakytumėte į pateiktus klausimus. Rodos, nieko ypatingo, bet esmė ta, kad išsaugotos
anketos, kaip į tuos pačius klausimus atsakė prieš 20 metų (1998 metais) per mokytojų dieną profesijos mokytojai Danutė Barakauskienė, Algimantas Beniušis,
Petras Čiuladis ir Rimantas Gureckis. Buvo įdomu. Kolegos pasveikino į profesijos mokytojų gretas įsijungusią Eglę Budţytę. I kurso V-73 grupės merginos su
profesijos mokytoja Egle Budţyte pakvietė paragauti jų keptų pyragų, išgerti puodelį kavos, pabendrauti.
2018-10-06 Edukacinė ekskursija į Birţus. Dalyvavimas edukacinėje Gurmaniškoje SAMBARIŲ programoje. Aplankėme Birţų pilies muziejų,
ilgiausią pėsčiųjų tiltą, įmantrios konfigūracijos apţvalgos bokštą.
2018-10-25 Vakaronė ,,Helovinas – ne baisiai“. Mokinių tarybos nariai, V-73 grupės merginos pasipuošė salę. Moliūgus parodai pristatė V-64 gr.,
TP-68 gr., AD-71gr., V-73 gr., bendrabučio mokiniai. Renginį vedė Mokinių tarybos pirmininkė Deimantė Razvadauskaitė. Susirinkę mokiniai ţaidė ţaidimus,
dainavo karaoke, vaišinosi atsineštomis vaišėmis. Neformaliojo švietimo organizatorė G. Čiuţienė apdovanojo dalyvavusius pjaustytų moliūgų konkurse.
Vakaronė prasidėjo 18 valandą ir tęsėsi iki 22 valandos. Renginyje dalyvavo ir budėjo neformaliojo švietimo organizatorė G. Čiuţienė, bendrabučio
administratorė V. Rušinienė, grupių auklėtojai D. Barakauskienė, A. Beniušis, E. Bertulienė.
2018-10-31 Akcija Viekšniuose ,,Šviesos takas“. Su mokytojais ir mokiniais prisidėjome prie ţvakių ,,Šviesos takas“ nutiesimo per Viekšnių
centrinę gatvę link kapinių.
2018-11-06 Pyragų diena. Šia proga kvietėme mokytojus, kitus darbuotojus atsinešti iškeptą pyragą, ir per ilgąją pertrauką, papietavus, I aukšto
foje pasidalinti, savo atsineštu desertu, išgerti arbatos, pabendrauti. Profesijos mokytoja G. Gelvinauskienė su V-64 grupės mokiniais paruošė stalą, supjaustė
atneštus pyragus, išvirė arbatą. Smagu, kad į prašymą atsinešti iškeptą pyragą sureagavo skyriaus vedėja T. Kinčinienė, gimnazijos skyriaus vedėja S.
Jaskaudienė, neformaliojo švietimo organizatorė G. Čiuţienė, anglų kalbos mokytoja E. Bertulienė, lietuvių kalbos mokytoja V. Milieškienė. Prie šios akcijos
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prisidėjo ir aptarnaujantis personalas – Z. Milieškienė iškepė labai skanų moliūgų pyragą. Ilgoji pertrauka praėjo greitai. Pabendravome, pasidalijome receptais
pasivaišinome ir visus norinčius pavaišinome.
2018-11-08 Europos sveikos mitybos diena. Ji skirta dar kartą atkreipti dėmesį į ypatingą tinkamo maitinimosi svarbą sveikatai. Profesijos
mokytoja Eglė Budţytė pasakojo apie tinkamos ir sveikos mitybos principus ir taisykles, paragino visus kuo anksčiau atkreipti dėmesį į tai ir susiformuoti
teisingą poţiūrį į mitybą. Visuomenės sveikatos specialistė Vitalija Pocienė paruošė informacinį stendą. Valgyklos darbuotojos išvirė sveikos košės, patroškino
darţovių, pietų metu siūlė sveiko maisto meniu. Paskaitoje dalyvavo visų grupių mokiniai, mokytojai.
2018-11-13 Renginys ,,Ar mes tolerantiški vieni kitiems“. Renginys apjungė du įvykius – prieš savaitę vykusią pyragų dieną ir lapkričio 16
minimą Tolerancijos dieną. Popietėje G. Čiuţienė priminė, kas yra tolerancija ir pakvietė paskanauti pyragų, kuriuos iškepė MA-60 grupės merginos su
mokytoja Geleta Gelvinauskiene ir prie puodelio arbatos paţiūrėti psichologės Ugnės Dromantaitės siūlomą filmą. Socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė
visiems padovanojo po saldainį su sentencija apie bendrystę.
2018-11-17 Ekskursija, aplankant Maţeikių krašto piliakalnius. Dalyvavo TP-68 grupės mokiniai ir auklėtoja Danutė Barakauskienė, mokytoja
Vitalija Milieškienė, neformaliojo ugdymo organizatorė Genovaitė Čiuţienė. Aplankyti Daubarių, Grieţės ir Renavo piliakalniai.
2018-11-22 Mokinių tarybos susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais.
2018-11-23 Respublikinis mokinių kultūrinis-edukacinis renginys ,,Laiko ţenklai. 2018 metai“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Konferencijų salėje.
2018-11-30 Respublikinės ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ varţytuvės. Vilnius. Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras. Komandą ruošė mokytojos Milda Tenienė ir Geleta Gelvinauskienė, I vieta.
2018-12-05 Adventinė popietė. Pašnekesys apie advento prasmę, susikaupimą, gerus darbus. Komandos, dalyvavusios ,,Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ varţytuvėse prisistatymo parodymas.
2018-12-21 Kalėdinis karnavalas ,,Pabūk ţvaigţde“. Programas paruošė TP-68, TP-63, TP-69, V-64 ir MA-60 grupės. I vieta atiteko TP-63
grupei.
Uţdavinys 3.2. Padėti mokiniui ugdytis patriotiškumo ir pilietiškumo dvasia.
Neformalus ugdymas.
2018-01-12 Sausio 13-osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“. Tradiciškai bendruomenė susirenka mokyklos kiemelyje prie bendro lauţo.
Visuose mokyklos languose uţdegamos ţvakutės. Mokyklos kiemelyje vyksta mokinių parengta literatūrinė-muzikinė kompozicija, vaizdo projekcijos.
Vaišinama mokyklos bendruomenė arbata.
2018-02-15 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas mokyklos aktų salėje.
2018-02-15 Klasės valandėlė ,,Aš tikrai myliu Lietuvą” susitikimas su jaunais, veikliais ţmonėmis mylinčius savo miestą susitikimas. Susitikime
su mokiniais dalyvavo Maţeikių rajono apylinkės seniūnas Mantas Badaukis.
2018-02-22 Klasės valandėlė ,,Aš tikrai myliu Lietuvą” susitikimas su jaunais, veikliais ţmonėmis mylinčius savo miestą susitikimas. Susitikime
dalyvavo renginių organizatorius, įvairių akcijų organizatorius Donatas Vaičiurgis.
2018-03-01 Klasės valandėlė ,,Aš tikrai myliu Lietuvą” susitikimas su jaunais, veikliais ţmonėmis mylinčius savo miestą susitikimas. Susitikimas
su veikliu maţeikiškiu verslininku Eriku Pociumi.
2018-03-10 Kovo 11 dienos minėjimas ir olimpiadininkų apdovanojimas.
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2018-03-20 Viktorina Lietuvos šimtmečiui ir Pasaulinei Ţemės dienai paminėti. Mokiniams parengtos uţduotys apie Lietuvos iškilias asmenybes,
Lietuvos istoriją ir mūsų šalies gamtą. Mokiniai gali ne tik pasitikrinti ţinias, bet įdomiai praleisti laiką. Spręsdami uţduotis galėjo pasijusti tikrais savo šalies
patriotais, ţinančiais šalies istoriją.
2018-10-19 Etnokultūros būrelio mokiniai kartu su A1 gimnazijos klasės (9 klasės) mokiniais lankėsi Maţeikių muziejuje, kur ne tik susipaţino su
muziejaus ekspozicija, bet dalyvavo edukacinėje pamokoje. Mokiniai pagilino savo etnines ţinias, išmoko pinti virvutes, kaip tai darydavo mūsų protėviai.
Etnokultūros būrelio veiklos tikslas yra ne tik supaţindinti mokinius su mūsų protėvių tradicijomis, bet ir padėti mokiniui ugdytis patriotiškumo ir pilietiškumo
dvasia.
Sportinė veikla.
Mokyklos mokiniai aktyviai įsijungia į sportinę veiklą ne tik mokykloje organizuojamose varţybose, bet ir rajone bei Šiaulių regiono profesinio
mokymo mokyklų sportinėje veikloje.
2018-02-15 Maţeikių miesto bėgimas Vasario 16-osios dienai paminėti „Bėgame uţ laisvę“.
2018-03-07 Maţeikių miesto moterų futbolo turnyras „Draugiškos kovos futbolo aikštėje“ .
2018-03-14 Lietuvos profesinio mokymo mokyklų krepšinio varţybos.
2018-04-26 Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės futbolo varţybos (II vieta).
2018-10-04 Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas 5-asis Solidarumo bėgimas.
2018-10-04 Tarpgrupinės krepšinio varţybos.
2018-11-08 Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės šaškių-šachmatų varţybos. Vaikinų šaškių komanda (III vieta).
2018-11-15 Tarpgrupinės šaškių-šachmatų varţybos.
2018-11-22 Tarpgrupinės stalo teniso varţybos.
2018-12-04 Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės futbolo varţybos (II vieta).
2018-12-12 Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės stalo teniso varţybos.
Sportinė veikla (Viekšnių skyrius).
Kiekvienais metais Viekšnių skyriuje yra organizuojami įvairūs sportiniai renginiai, kurie padeda integruoti fizinį aktyvumą į kasdienį mokinių ir
mokyklos bendruomenės gyvenimą. Mokiniai bei mokytojai aktyviai dalyvauja renginiuose ir padeda juos organizuoti. 2018 metais Viekšnių skyriuje vyko:
2018-01-25 Tarpgrupinis krepšinio 3x3 turnyras.
2018-02-16 Bėgimas Maţeikiuose Vasario 16-osios dienai paminėti „Bėgame uţ laisvę“, kuriame dalyvavo ir Viekšnių skyriaus kūno kultūros
mokytoja metodininkė Audronė Šimkuvienė su mokyklos mokiniais Aiste Jankauskaite, Antanu Gaubiu, Laurynu Eţerskiu.
2018-03-07 Maţeikių miesto moterų futbolo turnyras „Draugiškos kovos futbolo aikštėje“, kuriame dalyvavo V-64 grupės mokinė mokinė Aistė
Jankauskaitė. Apdovanota, kaip aktyviausia futbolo ţaidėja.
2018-03-08 Draugiškas krepšinio turnyras tarp Senamiesčio pagrindinės mokyklos ir Maţeikių PM Viekšnių skyriaus mokinių.
2018-04-25 Tarpgrupinės tinklinio varţybos.
2018-05-18 Tradicinė sveikatingumo diena „Bėgte į vasarą“.
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2018-05-27 Vilniuje vyko švietimo mainų paramos fondo projektas „Bėk su Erasmus+“ komandos „We run Vilnius“ 5 km bėgimas. Dalyvavo
mokiniai Aistė Jankauskaitė, Deivis Braun ir Antanas Gaubys bei kūno kultūros mokytoja metodininkė Audronė Šimkuvienė.
2018-09-13 Juodeikių pušyne vyko sveikatingumo diena „Rudeninis bėgimas su draugais“.
2018-11-28 Rankų lenkimo turnyras. Varţybose dalyvauti uţsiregistravo 24 dalyviai įvairiose svorio kategorijose.
Šokio būrelio veikla.
2018-03-11 Mokyklos renginys „Lietuvėle tu mana“.
2018-03-28 Maţeikių kultūros centre Avangardiniame madų šou „Veidrodţių šalyje“.
2018-06-04 Mokyklos renginys „Geriausieji 2018“, mokytojų šokis „Mix“.
2018-12-11 Maţeikių prekybos centre „Eifelis“ Kalėdinėje mugėje „Kurkime Kalėdinį stebuklą kartu“ šokis „Pasadoblis“.
Mokyklos bibliotekos veikla.
Mokinį ugdo ne tik pamoka, bet ir visas mokyklos gyvenimas, nuošaly nelieka ir biblioteka. Nuolatos bendradarbiaujama su dalykų mokytojais,
uţsakomi periodiniai leidiniai. Naujai priimtiems mokiniams uţvedami formuliarai, išduodami vadovėliai. Fondai papildomi naujomis knygomis ir suvedami į
atnaujintą MOBIS katalogą. Pildomi fondo apskaitos dokumentai, fondo inventoriaus knyga. Bibliotekininko dienoraštyje registruojami skaitytojai ir lankytojai.
Paruošiamos teminės knygų parodos, skirtos rašytojų jubiliejams ir atmintinoms valstybinėms švenčių datoms paminėti.
Paminint Lietuvos 100-etį vyresnioji profesijos mokytoja Daiva Davainytė ir AP-49 gr. mokiniai papuošė bibliotekoje knygų lentyną ir langus su
padarytais paukščiais ir išrašytais iš knygos B. Aleknavičius ,,Vydūnas“ ţodţiais.
Knygų paroda ,,Vincui Mykolaičiui-Putinui“ 125 metai (sausio 6 d.).
Knygų paroda ,,Kas ţino praeitį – valdo ateitį“ (vasario 16 d.).
Knygų paroda ,,Bitei Vilimaitei“ 75 metai (vasario 16 d.).
Knygų paroda ,,Mes knygnešių legendą tęsiam…“ (kovo 16 d.).
Knygų paroda ,,Vydūnui“ 150 metų (kovo 22 d.).
Knygų paroda ,,Paţadinus, kas buvo uţmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą (balandţio 1, 2 d.).
Knygų paroda ,,Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“ (geguţės 7 d.).
Knygų paroda ,,Erichas Marija Remarkas“ – 120 metų (birţelio 22 d.).
Knygų paroda ,,Levui Nikolajevičiui Tolstojui“ 200 metų (rugsėjo 9 d.).
Knygų paroda ,,Simonui Daukantui“ 225 metai (spalio 28 d.).
Knygų paroda ,,Kaziui Binkiui“ 125 metai (lapkričio 16 d.
Knygų paroda ,,Vincui Kudirkai“ 160 metų (gruodţio 31 d.).
Mokyklos bibliotekos veikla (Viekšnių skyrius).
Skaitykloje sukaupta didţiausia informacinio fondo dalis: ţodynai, ţinynai, enciklopedijos, pedagoginė literatūra, periodiniai ir informaciniai
leidiniai, teminiai aplankai. Čia kaupiama informacija apie Maţeikių politechnikos mokyklą spaudoje. Skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos ir stendai,
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skirti paminėti valstybės ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, naujų knygų parodos. Besidomintys naujienomis rajone, šalyje ar pasaulyje paskaitys
laikraščius ir ţurnalus, kuriuos prenumeruoja mokykla. Skaitykloje įrengta 16 darbo vietų, iš kurių 3 kompiuterizuotos mokiniams ir 1 kompiuterizuota darbo
vieta bibliotekos vedėjui. Yra televizorius ir spausdintuvas. Spausdiname ir kopijuojame pagal mokykloje nustatytą tvarką.
Bibliotekos veikla skaičiais:
Fondo dydis – 6060 egz.
Gauta per metus – 64 dokumentai.
Skaitytojų skaičius – 53.
Apsilankymų skaičius – 452.
Dokumentų išduota – 846.
Bibliotekos renginiai:
Spaudinių paroda „Kruvinasis sekmadienis“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Spaudinių paroda „Valstybingumo kelias“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
Spaudinių paroda „Kovo 11 – laisvė mūsų tėvų iškovota!“.
Spaudinių paroda Tomo Main Rido 200-osioms gimimo metinėms paminėti.
Spaudinių paroda „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir ţinių diena“.
Spaudinių paroda „Keturi keturvėjininko portretai“ K. Binkiui 125 metai.
Spaudinių paroda Vincui Kudirkai – 160 metų.
2018-12-05 Renginys „Simonas Daukantas – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas“. Renginys skirtas paminėti 2018-uosius S. Daukanto metus.
Dalyvavo Akmenės rajono S. Daukanto memorialinio muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė. Ji mokiniams pristatė XIX a. gyvenusį ir savo darbais Lietuvą
garsinusį S. Daukantą. Įdomu buvo suţinoti, kad pirmoji lietuviškai parašyta Lietuvos istorija – tai šio autoriaus nuopelnas. Renginio organizatorės bibliotekos
vedėja Gitana Gabalytė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija Milieškienė paruošė parodą ir viktorinos klausimus apie Lietuvos istoriką,
rašytoją ir švietėją. Teisingai atsakę į klausimus buvo apdovanoti saldţiomis dovanėlėmis.
2018-12-13 Bibliotekos vedėja Gitana Gabalytė ir bendrabučio administratorė Vida Rušinienė su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais vyko į
Maţeikių rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Vyko paskaita „Kaip tėvams nulipti nuo sprando ir kiti taupymo ypatumai“, kurioje buvo kalbama apie
taupymą, paskolas ir asmeninių finansų valdymą. Įgijom naudingos informacijos, kuri tikrai padės spręsti finansines problemas.
Uţdavinys 3.3. Teikti kokybišką pagalbą mokiniui.
Socialinio pedagogo ir psichologo veikla.
Mokyklos psichologo pagrindinis uţdavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Mokyklos
psichologas, siekdamas kuo efektyviau spręsti mokinių psichologines problemas, teikia individualias konsultacijas mokiniams, jų tėvams bei mokytojams,
vykdo aktualius mokyklos bendruomenei psichologinius tyrimus, rūpinasi mokyklos bendruomenės švietimu, vykdo psichologinių problemų prevenciją bei
bendradarbiauja su mokytojais, grupių auklėtojais, mokyklos vadovais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais bei mokinių tėvais.
Mokytojams skaitytas pranešimas „Ką daryti įvykus krizei mokykloje“.
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Socialinis pedagogas ir psichologas, vadovaudamiesi mokyklos Strateginiu planu, 2018 metų veiklos planu ir individualiais savo darbo planais,
bendradarbiaudami su grupių auklėtojais, bendrabučių auklėtojais, neformalaus ugdymo organizatoriais, visuomenės sveikatos prieţiūros specialiste, 2018
metais organizavo įvairius ţalingų įpročių, patyčių prevencijos, pageidautino elgesio skatinimo, socialinių įgūdţių ir psichinės sveikatos stiprinimo renginius.
2018 m. kovo mėn. Maţeikių politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokiniai įsijungė į respublikinę akciją „Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ“. Mokykloje vyko kūrybinių darbų konkursas „Kūryba nugalės patyčias“. Mokiniai sukūrė filmukų, dainų, pristatymų, plakatų patyčių prevencijos
temomis, savo darbelius demonstravo bendros grupių valandėlės metu, diskutavo apie patyčių problemas.
2018 m. kovo mėn. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Maţeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Audronė
Jurdonaitė-Ostrauskienė bendros grupės valandėlės metu supaţindino Maţeikių politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokinius su policijos pareigūno
profesija. Mokiniai suţinojo, kokias funkcijas atlieka pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnai, kokios įstaigos ruošia policininkus, kokie reikalavimai
keliami asmenims, norintiems rinktis šią profesiją, kokias savybes reikia turėti, norint tapti policijos pareigūnu.
2018 m. balandţio mėn. mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams psichologė ir socialinė pedagogė organizavo popietę, kurios metu
vaikai ne tik suţinojo, kas yra stresas, kokios yra jo atsiradimo prieţastys bei pasekmės sveikatai, bet ir galėjo išbandyti vieną iš streso įveikimo būdų relaksaciją. Mokiniams buvo pateiktas relaksacijos tekstas, kurio klausydamiesi mokiniai bandė pasiekti atsipalaidavimo būseną per vaizdinius.
2018-05-03 Pakviesta Kovos su prekyba ţmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. Ji vedė paskaitas Maţeikių politechnikos
mokykloje ir Viekšnių skyriuje, mokiniams papasakojo apie įvairias prekybos ţmonėmis formas ir kaip apsisaugoti nuo tokių pavojų.
2018-05-31 socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė, psichologė Ugnė Dromantaitė bei visuomenės sveikatos prieţiūros specialistė
Vitalija Pocienė kartu su mokiniais dalyvavo Maţeikių rajono Visuomenės sveikatos biuro inicijuotoje akcijoje „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“.
Mokiniai dalyvavo masiškiausio burbulų pūtimo Lietuvos rekordo siekimo akcijoje.
Mokykla jau ketverius metus dalyvauja Maţeikių rajono socialinių pedagogų organizuojamoje akcijoje „Vaikai – gyvenimo gėlės“. Profesijos
mokytoja metodininkė Asta Rimkienė su mokiniais sukūrė plakatą, kuris nešė Maţeikių miesto gyventojams ţinią, jog vaikus reikia auginti su rūpesčiu ir meile,
uţtikrinti jiems laimingą vaikystę. Kasmet toks plakatas puošia visuomeninio transporto stotelę Ventos gatvėje, netoli mokyklos.
2018 m. rugsėjo mėn. I kurso mokiniams organizuotas prevencinis renginys „Smurto ir patyčių prevencija mokykloje. Kultūringas mokinio
elgesys“. Kiekvienas mokinys pasirašė informacinį pranešimą, kad yra supaţindintas su „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka“.
2018 m. spalio mėn. Lietuvoje visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ inicijuoja socialinę iniciatyvą „Solidarumo bėgimas“. Maţeikių
politechnikos mokykla jau penktą kartą dalyvavo šioje akcijoje: sportavo 60 mokinių, paaukota 60 eurų, kuriuos išsiuntėme vargstantiems vaikams paremti.
2018-10-10 Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Jai paminėti mokykloje parengtas informacinis stendas apie psichikos sveikatos išsaugojimą.
2018-10-18 I kurso mokiniams organizuota prevencinė paskaita apie nepilnamečių nusikalstamumą. Su mokiniais bendravo Telšių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Maţeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė.
2018 m. spalio mėn. dalyvavome Maţeikių kultūros namų rengiamame lenkų kino festivalyje, su mokiniais vykome į kino filmo „Maišalynė“
perţiūrą.
2018 m. lapkričio mėn. mokyklos psichologė Ugnė Dromantaitė, socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė ir bendrabučio auklėtoja
Aldona Paulauskienė bendrabutyje gyvenantiems mokiniams organizavo popietę Tolerancijos dienai paminėti. Mokiniai ţaidė įvairius ţaidimus, skirtus
emocijoms atpaţinti, bendravimo įgūdţiams stiprinti, diskutavo apie tolerancijos reikšmę.
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2018-11-28 psichologė Ugnė Dromantaitė ir visuomenės sveikatos prieţiūros specialistė Vitalija Pocienė kartu su mokiniais dalyvavo rajoniniame
renginyje „Miestas be narkotikų – mano iniciatyvos“ pasaulinei AIDS dienai paminėti.
2018 m. gruodţio mėn. organizuotas protmūšis „AIDS: geriau ţinoti“. Šiame renginyje dalyvavo I ir II kurso 11 mokinių komandų, protmūšio
nugalėtojos AO-75 grupės merginos.
Viekšnių skyriuje taip pat organizuotas protmūšis, skirtas pasaulinei AIDS dienai paminėti. Renginyje dalyvavo keturios komandos, sudarytos iš
įvairių grupių atstovų. Nugalėtojais tapo komanda „Raudonas kaspinas“.
Mokykla dalyvauja psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencinėje programoje „Savu keliu“. Jos tikslas - įgalinti mokyklos bendruomenes
maţinti mokinių psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo riziką ir skatinti mokinių apsauginių veiksnių formavimąsi. 2018 m. rudenį vyko programos koordinatorių
bei grupių auklėtojų mokymai, programa pristatyta visai mokyklos bendruomenei. Mokiniai dalyvavo programos poveikio tyrimo pirmajame etape.
Siekiant teikti kokybišką pagalbą mokiniams, kasmet atliekami tyrimai, kurie padeda identifikuoti mokinių poreikius, savijautą mokykloje,
iškilusius sunkumus. 2018 m. atlikti tyrimai „Smurto ir patyčių paplitimo mokykloje tyrimas 2017–2018 m. m.“ ir „I kurso mokinių adaptacija mokykloje“.
Ketvirtojo mokyklos 2018 metų veiklos tikslo „Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimas
Infrastruktūros atnaujinimas.
Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų Maţeikių mokyklos pastato stogo remonto, apšiltinimo
darbams atlikti (75 tūkst. Eur), mokinių pavėţėjimo uţtikrinimui (mokykliniam autobusui įsigyti 42150 Eur), kompiuterių darbo vietoms įsigyti (11 tūkst. Eur)
ir Maţeikių mokyklos mokinių bendrabučio atnaujinimo darbams atlikti (25 tūkst. Eur).
Panaudojant sutaupytas biudţeto lėšas, mokykloje pakeistos gamybinio korpuso įėjimo durys su 2 langais, 9 langai, vidinio kiemo šoninio įėjimo
dvigubos durys, Viekšnių skyriuje pakeista 19 langų, vidinio kiemo įėjimo durys su 2 langais.
Atlikti remonto darbai: elektrotechnikos laboratorijoje (D 302), specialybės darbų kabinete (D 307), aktų salėje įrengta operatoriaus vieta, I aukšto
koridoriuje prie įėjimo į valgyklą atnaujinta erdvė ir praustuvai, pradėtas gamybinio korpuso 3 aukšto koridoriaus remontas, nupirkta 16 durų, Viekšnių skyriuje
suremontuotas naujo korpuso I aukšto koridorius, sporto klubo veiklos organizatoriaus kabinetas.
Įsigijome 3 projektorius su priklausiniais, suvirintojų specialybei metalo lankstymo stakles, daugiafunkcinį įrenginį, 2 dokumentų skenerius, ţolės
pjovimo traktorių, baldus – 117 mokyklinių stalų su kėdėmis (T 201, D 303) ir Viekšnių sk. sporto klubo veiklos organizatoriaus kabinetams), 60 kėdţių,
cheminių medţiagų laikymo saugos spintą, bendrabutyje 13 kambarių nupirkti baldai, 5 kambariuose sumontuoti roletai. Vizualinės reklamos ir interjero
apipavidalintojo specialybei korelio programa (CorelDRAW Graphics Suite – 1 darbo vieta). Valgyklai nupirktas šaldytuvas, Viekšnių skyriui fotoaparatas.
Technikos prieţiūros verslo darbuotojų specialybei įsigytas voţtuvų reiberių komplektas. Taip pat įsigijome 2 brūkšninių kodų skaitytuvus, groţinės literatūros,
darbo rūbų ir kt.
Atlikti statinių techninės prieţiūros ir nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo, biologinio turto vertinimai. 2 metams pratęsta
antivirusinės programos licenzija (184 vnt.).
Uţ teikiamas mokymo ir kitas paslaugas mokykla gavo pajamų (59,8 tūkst. Eur), iš jų: mokymo paslaugos (22,9 tūkst. Eur), turto nuomos pajamos
(20,8 tūkst. Eur), kitos paslaugos (8 tūkst. Eur), parduoti grūdai (8,1 tūkst. Eur).
Mokykla gavo 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 0,6 tūkst. Eur ir pasėlių deklaravimo 6,2 tūkst. E
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2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2019–2021 metų strateginio plano tikslai ir uţdaviniai
1. Stiprinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę:
1.1. gerinti mokinių mokymosi pasiekimus;
1.2. didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą;
1.3. kryptingai tobulinti vadovų ir mokytojų kvalifikaciją.
2. Ruošti kvalifikuotus darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius:
2.1. plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties integravimą per profesinį mokymą;
2.2. plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
2.3. skatinti besimokančiųjų tarptautinį mobilumą uţsienyje.
3. Kurti atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą:
3.1. ugdyti patriotiškumo, pilietiškumo pagrindus;
3.2. formuoti savitą mokyklos kultūrą;
3.3. spręsti mokinių socialines ir psichologines problemas.
4. Atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą:
4.1. renovuoti mokyklos pastatus;
4.2. modernizuoti profesinio mokymo materialinę bazę;
4.3. kurti patogią, saugią ir palankią ugdymuisi mokyklos aplinką.
2019 metų veiklos tikslai ir uţdaviniai
1. Tobulinti saugią, patrauklią, jaukią mokyklą, palankią kūrybiškam mokinių ugdymuisi.
1.1. Tobulinti patrauklią bendruomenei, atvirą visuomenei, su savita kultūra mokyklą.
1.2. Teikti kokybišką pagalbą mokiniui.
1.3. Padėti mokiniui ugdytis patriotiškumo ir pilietiškumo dvasią.
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1 strateginis tikslas. Stiprinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę.
Veiklos
tikslai
1. Stiprinti
profesinio
mokymo ir
bendrojo
ugdymo
dermę.

Veiklos
uždaviniai

Priemonės

Rezultatas

1.1. Gerinti
pamokos
kokybę,
atsiţvelgiant į
mokinių
poreikius bei jų
gebėjimus.

1.1.1. Taikyti
šiuolaikinius metodus
ugdymo procese.

Taikyti įvairius
mokymosi metodus
taikymas
Individualios
paţangos stebėjimas.
Ugdymo turinio
diferencijavimas ir
individualizavimas.
Analizuoti mokinių
pasiekimus ir
paţangą.
Atlikti pusmečių ir
metinę paţangumo
bei lankomumo
rezultatų analizę.
Organizuoti ir
vykdyti brandos
egzaminus,
konsultuoti mokinius,
aptarti rezultatus.
Dalyvavimas
įvairiuose miesto,
respublikos
rengiamose
edukacinėse
programose,
konkursuose,

1.1.2. Kokybiškai
organizuoti ugdymo
procesą.

1.1.3. Skatinti
mokinių lyderystę,
saviraišką,
kūrybiškumą.
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Atsakingi asmenys
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Lėšos

Atlikimo
data
2019

Įvertinimas
arba
patvirtinimas
Posėdţių
protokolai

Skyrių vedėjai
Praktinio mokymo
vadovai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019

Posėdţių
protokolai

2019

Direktoriaus
įsakymai

Skyrių vedėjai
Mokytojai

Mokytojai
Karjeros
koordinatoriai
Uţklasinės veiklos
organizatoriai

projektuose,
olimpiadose.

1.2. Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją.

1.2.1. Kelti mokytojų
kvalifikaciją.

1.2.2. Vykdyti
gerosios patirties
sklaidą.

1.3. Gerinti
mokinių
lankomumą.

1.4. Aktyvinti
bendradarbiavi
mą su mokinių
tėvais.

1.3.1. Efektyvinti
mokinių lankomumo
gerinimo prevenciją.

1.4.1. Įtraukti tėvus į
vaikų ugdymą.

Dalyvauti įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose,
projektuose.
Tobulinti uţsienio
kalbų ţinojimą.
Vertinti mokytojų
metodinius darbus,
praktinę veiklą.
Dalintis tarpusavyje
įgytomis naujomis
kompetencijomis.

Skatinti gerai
lankančius mokinius.
Analizuoti pamokų
praleidimo prieţastis.
Vesti konsultacijas
ilgesnį laiką
nelankiusiems
mokyklos.
Mokyklos ir tėvų
bendravimas su
mokytojais, grupių
auklėtojais.
Informuoti apie vaiko
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Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019

Direktoriaus
įsakymai

Metodinių grupių
pirmininkai

2019

Metodinių
grupių
posėdţių
protokolai

2019

Metodinių
grupių
posėdţių
protokolai

2019

Metodinių
grupių
posėdţių
protokolai

Vadovai,
kuruojantys
atitinkamų
metodinių grupių
veiklą
Mokytojai
Grupių auklėtojai
Psichologas
Socialinis
pedagogas
Grupių auklėtojai
Mokytojai

1.4.2. Gerinti mokinių
tėvų ir mokyklos ryšį.

paţangą.
Skatinti dalyvauti
tėvų susirinkimuose.
Informuoti tėvus apie
organizuojamą veiklą
mokykloje.
Kviesti tėvus
dalyvauti mokyklos
renginiuose.

Grupių auklėtojai

2019

Informaciniai
pranešimai

Atlikimo
data
2019 m.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Licencijos

Visus metus

Karjeros
koordinatorių
susitikimai su
technolgijų
mokytojais.
Pravestos
technologijų
pamokos.
Direktoriaus
įsakymai.
2 edukaciniai
filmukai.

2 strateginis tikslas. Ruošti kvalifikuotus darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius.
Veiklos tikslai
2. Ruošti
kvalifikuotus
darbininkus,
tenkinančius
darbo rinkos
poreikius

Veiklos
uždaviniai
2.1. Mokymosi
visą gyvenimą
ir darbo
patirties
integravimo
per profesinį
mokymą
plėtojimas

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi asmenys

Lėšos

2.1.1 Modulinių
programų diegimas ir
vykdymas.

Įdiegtos ir vykdomos
3 licencijuotos
modulinės pirminio ir
2 tęstinio profesinio
mokymo programos.

Direktorius
Praktinio mokymo
vadovas
Skyrių vedėjai

Biudţeto
lėšos

2.1.2 Kokybiškų
ugdymo
karjerai paslaugų
teikimas
realioje ir virtualioje
aplinkoje.

Profesijos mokytojų
bendradarbiavimas su
Maţeikių rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų technologijų
mokytojais.
Bendrojo ugdymo
mokyklų technologijų
pamokų vedimas
Maţeikių
politechnikos
mokykloje pagal
mokyklų galimybes.
Veiklinimų

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Karjeros
koordinatorius
Nuotolinio
mokymo klasės
metodininkas

Biudţeto
lėšos
Socialinių
partnerių
lėšos
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2.2
Bendradarbiav
imo su
socialiniais
partneriais
plėtojimas

organizavimas ir
vykdymas bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniams.
Karjeros paslaugų
teikimas kuriant
edukacinius filmukus
apie profesijas.
Renginio “Karjeros
dienos 2019”
organizavimas.
2.1.3. Formaliojo ir
Suaugusiųjų
neformaliojo mokymo mokymas ir
paslaugų
perkvalifikavimas
įvairioms
pagal formaliojo ir
besimokančiųjų
neformaliojo
grupėms teikimas.
profesinio mokymo
programas.
Įdiegtos ir vykdomos
2 neformalios
profesinio mokymo
programos.
2.2.3 Socialinių
Pasirašytos ir
partnerių
atnaujintos 3
įtraukimas į profesinio bendradarbiavimo
mokymo tobulinimą.
sutartys.
Tarptautinis
profesinio
meistriškumo
konkursas
“Apdailininkas
(statybininkas) 2019”.
Parodos “Litexpo
2019”, “Karjeros
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Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Skyrių vedėjai

Biudţeto
lėšos
Projektinė
s lėšos

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai
Išduoti
dokumentai
Licencijos

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Skyrių vedėjai

Biudţeto
lėšos
Socialinių
partnerių
lėšos

2019 m.

Bendradarbiav
imo sutartys.
Direktoriaus
įsakymai.

avilys 2019”.
Edukacinės išvykos į
įmones.
2.2.2.
Diegiama pameistrystės
Pameistrystės/dualinio mokymo forma ir
mokymo formos
vykdomas dualinis
diegimas.
mokymas, 5 proc. nuo
bendro mokinių
skaičiaus.

2.3
Besimokančiųj
ų tarptautinio
mobilumo
uţsienyje
skatinimas

2.2.3. Besimokančiųjų
praktinis
mokymas
sektoriniuose
praktinio mokymo
centruose
(SPMC) ir darbo
vietoje.
2.2.4.
Bendradarbiavimo su
uţsienio partneriais
plėtojimas.
2.3.1. Mokinių
profesinių,
technologinių,
kalbinių,
tarpkultūrinių,
kompetencijų
tobulinimas uţsienyje.
2.3.2. Profesinio
mokymo programų
derinimas tarptautiniu
lygmeniu.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Skyrių vedėjai
15 proc. nuo praktinio Direktorius
mokymo valandų
Direktoriaus
atliekama sektoriniuose pavaduotojas
praktinio mokymo
ugdymui
centruose
Praktinio mokymo
(SPMC) ir darbo
vadovas
vietoje.
Skyrių vedėjai

Biudţeto
lėšos
Socialinių
partnerių
lėšos

2019 m.

Pasirašytos
pameistrystės
sutartys.
Vykdomas
dualinis
mokymas.

Biudţeto
lėšos
Socialinių
partnerių
lėšos

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai.

Pasirašyta ir
atnaujinta 1
bendradarbiavimo
sutartis.
1 proc. mokinių nuo
bendro mokinių
skaičiaus tobulins
kompetencijas
uţsienyje.
Vykdomi 2 Erasmus+
KA1 programos
mobilumo projektai.
ECVET taikymas
apdailininkų
(statybininkų) pirminio
profesinio mokymo

Direktorius
Projektų vadovas

ES lėšos

2019 m.

Pasirašyta
sutartis.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Projektų vadovas

ES lėšos

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai.
Dotacijų
sutartys

Direktorius
Praktinio mokymo
vadovas
Projektų vadovas

ES lėšos

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai
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programai.
3 strateginis tikslas. Kurti atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą.
Veiklos tikslai
3. Tobulinti
saugią,
patrauklią,
jaukią
mokyklą,
palankią
kūrybiškam
mokinių
ugdymuisi.

Veiklos
uždaviniai
3.1. Tobulinti
patrauklią
bendruomenei,
atvirą
visuomenei, su
savita kultūra
mokyklą.

3.2. Teikti
veiksmingą
socialinę,
pedagoginę
psichologinę,
pagalbą
mokiniams.

3.3.
Organizuoti

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi
asmenys
Popamokinės
veiklos
organizatorius
Mokytojai

Įvertinimas ar
patvirtinimas

Lėšos

Atlikimo
data

Biudţeto
lėšos

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai

Socialinio
pedagogo
veiklos
ataskaita
Psichologo
veiklos ataskaita

3.1.1.Nuolatinis
mokyklos viešinimas
siekiant gerinti
mokyklos įvaizdį.
3.1.2.Sklaida apie
mokyklą rajoninėje
spaudoje, televizijoje,
internetinėje svetainėje,
socialiniuose tinkluose.

Suorganizuoti 5
tradiciniai ir nauji
mokyklos renginiai.

3.2.1. Individuali
socialinė-pedagoginė
pagalba mokiniams,
tėvams.
3.2.2. Psichologinė
pagalba mokiniams,
turintiems ugdymosi,
asmenybės,
bendravimo, emocinių
bei elgesio problemų.
3.2.3. Sistemingas
Vaiko gerovės
komisijos susitikimų
organizavimas.

Suteikta pagalba dėl
Socialinis
mokymosi,
pedagogas
lankomumo, socialinių
problemų.
Tarpasmeninių santykių Psichologas
gerinimas, konfliktų
sprendimas, mokymosi,
emocinių ir elgesio
sunkumų sprendimas.

-

2019 m.

-

2019 m.

Mokinių lankomumo
sisteminga kontrolė,
nesėkmingo mokymosi,
elgesio problemų
prieţasčių analizė bei
pagalbos mokiniams
teikimas.
Maţinama mokinių
psichoaktyviųjų

-

2019 m.

Vaiko gerovės
komisijos
metinės veiklos
ataskaita

2019 m.

Atliekamas
programos

3.3.1. Prevencinės
programos ,,Savu

Visi mokyklos renginiai
aprašyti internetinėje
svetainėje, filmuota
medţiaga pateikta
vietinei spaudai ir/ar
televizijai
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Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Grupių auklėtojai

kryptingas
prevencines
veiklas.

keliu” vykdymas.

3.3.2. Integruoti į
ugdymo procesą
sveikos gyvensenos
bei lytiškumo
ugdymo, ATPP
programas.
3.3.3. Prevencinių
renginių, akcijų,
paskaitų
organizavimas.

3.4. Padėti
mokiniui
ugdytis
pilietiškumo ir
patriotiškumo
dvasia.

3.4.1. Organizuoti
valstybinių švenčių ir
svarbių Lietuvai
įvykių paminėjimus.

medţiagų vartojimo
rizika ir skatinamas
apsauginių veiksnių
formavimasis.
Sveikos gyvensenos,
lytiškumo ir ATPP
temos įtrauktos į visų
dalykų ilgalaikius planus
ir įgyvendinamos
ugdymo procese.

Socialinis
pedagogas

efektyvumo
tyrimas

Psichologas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Socialinis
pedagogas

Organizuoti 4 renginiai
Lietuvos 100-čiui
paminėti

-

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai

-

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai

2019 m.

Direktoriaus
įsakymai

Atlikimo
data
2019 m.
gruodţio
mėn.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
2019 m.
ataskaita

Psichologas
Visuomenės
sveikatos
prieţiūros
specialistas
Popamokinės
veiklos
organizatorius
Istorijos
mokytojas

4 strateginis tikslas. Atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą.
Veiklos
tikslai
4. Pritaikyti
mokyklos
infrastruktūrą
darbo rinkos

Veiklos
uždaviniai
4.1. Renovuoti
mokyklos
pastatus.

Priemonės
4.1.1. Mokyklos
pastato (Ventos g. 18,
Maţeikiai) renovacija
(modernizavimas).

Rezultatas
Pradėti
modernizavimo
darbai.
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Atsakingi asmenys
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Lėšos
Projekto
lėšos

poreikiams.

4.1.2. Teorinio
korpuso langų
keitimas Viekšnių
skyriuje.
4.1.3. Statinių
techninės prieţiūros
vertinimas.

Pakeisti langai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

2019 m.
gruodţio
mėn.

2019 m.
ataskaita

Įvertinta pastatų
būklė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2019 m.
ataskaita

4.1.4. Kultūriniobuitinio korpuso stogo
remonto ir apšiltinimo
darbai.
4.1.5. Teorinio
korpuso stogo
remonto ir apšiltinimo
darbai Viekšnių
skyriuje.
4.1.6. Sporto salės
remonto darbai.

Suremontuotas ir
apšiltintas stogas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

2019 m.
birţelio–
gruodţio
mėn.
2019 m.
gruodţio
mėn.

Suremontuotas ir
apšiltintas stogas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

2019 m.
gruodţio
mėn.

2019 m.
ataskaita

Suremontuota sporto
salė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

2019 m.
ataskaita

4.1.7. Sporto salės
remonto darbai
Viekšnių skyriuje.

Suremontuota sporto
salė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

4.1.8. Aktų salės
remonto darbai
Viekšnių skyriuje.

Suremontuota aktų
salė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

4.1.9. Mokyklos
bendrabučių
atnaujinimas
(modernizavimas).
4.1.10. Mokomųjų

Atnaujinti
(modernizuoti)
bendrabučiai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Atnaujintos

Direktoriaus

Projektinės
lėšos,
biudţeto
lėšos
Projektinės

2019 m.
birţelio–
gruodţio
mėn.
2019 m.
birţelio–
gruodţio
mėn.
2019 m.
birţelio–
gruodţio
mėn.
2019 m.

2019 m.

2019 m.
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2019 m.
ataskaita

2019 m.
ataskaita

2019 m.
ataskaita

2019 m.
ataskaita

4.2.
Modernizuoti
profesinio
mokymo
materialinę
bazę.

gamybinių dirbtuvių
(Viekšnių skyriuje)
atnaujinimas
(modernizavimas).
4.2.1. Aprūpinti
kabinetus
moderniomis mokymo
priemonėmis.

(modernizuotos)
mokomosios
gamybinės dirbtuvės.

pavaduotojas
infrastruktūrai

lėšos,
biudţeto
lėšos

Kabinetai aprūpinti
naujomis
moderniomis
mokymo
priemonėmis.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

4.2.2. Naujos įrangos
įsigijimas
apdailininko
(statybininko)
dirbtuvėms.
4.2.3. Naujos įrangos
įsigijimas automobilių
remonto dirbtuvėms
(mechaninės dirbtuvės
Viekšnių skyriuje).
4.2.4. Naujos įrangos
įsigijimas suvirintojų
dirbtuvėms.

Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.
Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.
Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.
Uţtikrinama
profesinio mokymo

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas

Projektinės
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

4.2.5. Naujos įrangos
įsigijimas elektrikų
paruošimui.
4.2.6. Naujos įrangos
įsigijimas šaltkalvių
dirbtuvėms.
4.2.7. Naujos įrangos
įsigijimas medienos
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ataskaita

dirbtuvėms.

4.3. Kurti
patogią, saugią
ir palankią
ugdymuisi
mokyklos
aplinką.

4.2.8. Viekšnių
skyriaus mokomųjų
dirbtuvių praktinio
mokymo bazės
atnaujinimas.
4.3.1. Modernizuoti
mokymo ir mokymosi
aplinką.
4.3.2. Sporto salių
modernizavimas ir
įrangos įsigijimas.
4.3.3. Lauko krepšinio
aikštelės atnaujinimas
(Viekšnių skyriuje).
4.3.4. Transporto
parko atnaujinimas.

kokybė bei didėja
patrauklumas.
Uţtikrinama
profesinio mokymo
kokybė bei didėja
patrauklumas.

infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Sukurta saugi,
estetiška, higieniška
ir palanki ugdymuisi
aplinka.
Modernizuotos
sporto salės, įsigyta
nauja įranga.
Sukurta saugi,
estetiška, higieniška
ir palanki ugdymuisi
aplinka.
Atnaujintas
transportas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudţeto
lėšos,
mokyklos
lėšos
Biudţeto
lėšos, spec.
lėšos
Biudţeto
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

2019 m.

2019 m.
ataskaita

2019 m.

2019 m.
ataskaita

Biudţeto
lėšos

2019 m.

2019 m.
ataskaita

SUDERINTA
Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdţio nutarimu
2019 m. vasario 4 d. protokolo Nr. V2-1
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Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

