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2016 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
I. BENDROJI DALIS
2016 metų veiklos tikslai
1. Gerinti ugdymo kokybę.
2. Sistemingai teikti pagalbą mokiniams.
3. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
4. Atnaujinti ir plėtoti infrastruktūrą.
Uždaviniai
1. Pasiruošti įgyvendinti modulines profesines mokymo programas.
2. Atnaujinti turimas ir parengti naujas pirminio profesinio mokymo programas.
3. Stiprinti dalykų ryšius ir integraciją.
4. Užtikrinti saugią darbo ir mokymosi aplinką.
5. Užtikrinti sėkmingą mokinių adaptaciją mokykloje.
6. Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį.
7. Teikti pagalbą planuojant karjerą.
8. Skatinti įgytos patirties sklaidą.
9. Plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
10. Atlikti patalpų remontą, parengti projektinius dokumentus.
11. Atnaujinti įrangą, atlikti turimos įrangos remontą.
II. 2016 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Pirmasis mokyklos 2016 m. veiklos tikslas „Gerinti ugdymo kokybę“
Mokinių „nubyrėjimas“
2015–2016 m. m.
Mokinių skaičius Išbrauktų mokinių
2015-09-01 skaičius per m. m.
Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso
Iš jų:
Perėjo mokytis į kitas mokyklas
Pakeitė gyvenamąją vietą
Dėl vaikų auginimo
Dėl ligos
Dėl nepažangumo
Dėl pamokų nelankymo
Dėl sunkių materialinių sąlygų
Išvyko į užsienį
Įsidarbino
Dėl kitų priežasčių (mirtis)

Dalis (procentai)
nuo visų mokinių

885
167
19
2
0
1
4
50
12
57
21
1

18,87
2,15
0,23
0
0,11
0,45
5,65
1,36
6,44
2,37
0,11

Mokinių lankomumas
Mokslo metai
2015–2016

Vidutiniškai 1 mokinys per
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
mokslo metus praleido pamokų
metus praleido iš viso pamokų
dėl nepateisinamų priežasčių
92,9
73,1
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Mokinių pagrindinės nelankymo priežastys:
1. sunki materialinė padėtis,
2. mokymosi motyvacijos stoka,
3. su tokiu požiūriu ateina iš kitos mokyklos,
4. labai daug pamokų praleidžia važinėjantys į kaimus.
Kas padaryta, kad mokiniai lankytų mokyklą.
Grupių auklėtojai kiekvieno mėnesio pabaigoje pildė mokinių praleistų pamokų
lentelę, pristatė socialiniam pedagogui, nurodydami kas padaryta dėl kiekvieno mokinio. Grupių
auklėtojai rinko žinias apie kiekvieną blogai lankantį mokinį ir pateikė vaiko gerovės komisijai
(VGK) svarstyti. Grupių auklėtojai informavo grupėse dirbančius mokytojus apie sveikatos ar kitų
problemų turinčius mokinius, kad į juos būtų atkreiptas ypatingas dėmesys. Grupių auklėtojai
bendradarbiavo su dalykų mokytojais. Lankomumo klausimai nagrinėti VGK posėdžiuose,
auklėjamojo darbo metodinėje grupėje. Gruodžio mėnesį skirta materialinė parama mokiniams,
nepriekaištingai lankantiems pamokas. Birželio 1 d. vyko geriausiųjų mokinių apdovanojimo
šventė. Įteikti padėkos raštai geriausiai lankantiems mokyklą. Išrinkta geriausiai pamokas lankanti
grupė. Paskatinimui už aktyvią veiklą ir gerą lankomumą mokiniai vyko ekskursiją į Druskininkus.
Profesinio mokymo veikla

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mokymo programos
pavadinimas ir valstybinis
kodas
Apdailininko (statybininko)
(330058201)
Apdailininko (statybininko)
(211058201)
Aplinkos apsaugos darbuotojo
(440085102)
Apeigų ir švenčių
organizatoriaus (440081108)
Elektromontuotojo
(330052201)
Interjero apipavidalintojo
(330021401)
Mūrininko betonuotojo
(440058205)
Naftos produktų operatoriaus
(330052404)
Prekybos įmonių vadybininko
padėjėjo (440034722)
Suvirintojo (330052106)
Suvirintojo (440052106)
Staliaus (330058209)

Baigiamojo
kurso
mokinių
skaičius

Iš jų įgijo kvalifikaciją
Kvalifikacijos
Mokinių
Procentai
įvertinimo
skaičius
vidurkis

21

20

95,2

6,9

7

2

28,6

6,5

15

13

80

8,9

25

22

88

9,3

21

20

95,2

7,2

18

17

94,4

7,8

29

25

86,2

8,3

7

7

100

8,5

18

17

94,4

6,9

36
28
9

32
25
7

88,3
89,3
77,8

6,7
7,5
7,4
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Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.)

Dirbančiųjų
skaičius

Iš jų pagal
įgytą
kvalifikaciją

Iš viso

Iš jų
profesinio
mokymo
įstaigose

Iš jų
aukštosiose
mokyklose

Išvyko į užsienį

Nedirba ir
nesimoko

Kita

Iš baigusiųjų 2016 m.
Tęsia mokymąsi

Apdailininko
(statybininko)
mokymo
programa
(330058201)

21

13

9

2

1

1

1

5

0

Elektromontuotojo
mokymo
programa
(330071302)

20

10

5

3

1

2

3

4

0

Interjero
apipavidalintojo
mokymo
programa
(330021202)

17

4

0

0

0

0

2

9

0

Suvirintojo
mokymo
programa
(330052106)

36

28

10

1

1

0

8

0

0

Staliaus mokymo
programa
(330058209)

7

5

3

0

1

0

0

2

0

Naftos produktų
operatoriaus
mokymo
programa
(330052404)

6

5

0

0

0

0

0

1

0

Apdailininko
(statybininko)
mokymo
programa
(211058201)

7

2

0

0

0

0

2

3

0

Apeigų ir švenčių
organizatoriaus
mokymo
programa
(440081108)

23

21

15

0

0

0

0

2

0

Prekybos įmonių

17

11

8

2

2

0

2

0

0

Programos
pavadinimas
(kodas)

Baigusiųjų
programą
2016 m.
skaičius

Dirba

4

vadybininko
padėjėjo mokymo
programa
(440034722)
Suvirintojo
mokymo
programa
(440052106)

25

24

7

9

9

0

1

0

0

Mūrininko
betonuotojo
mokymo
programa
(440058205)

26

16

13

10

10

0

1

2

0

Aplinkos
apsaugos
darbuotojas
(440071201)

12

7

4

1

1

0

0

1
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Profesinio mokymo veikla Viekšnių skyriuje

Eil.
Nr.
1
2
3

Mokymo programos
pavadinimas ir valstybinis kodas

Iš jų įgijo kvalifikaciją

Baigiamojo
kurso mokinių
skaičius

Mokinių
skaičius

Procentai

Kvalifikacijos
įvertinimo
vidurkis

14

13

2,9

7,4

23

20

7,0

8,4

23

19

2,6

7,3

Maitinimo ir apgyvendinimo
paslaugų teikėjo (330101305)
Technikos priežiūros verslo
darbuotojo (330071612)
Smulkiojo verslo
organizatoriaus (440041703)

Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.)

Iš viso

Iš jų profesinio
mokymo įstaigose

Iš jų aukštosiose
mokyklose

Išvyko į užsienį

Nedirba ir nesimoko

Kita
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Iš jų pagal įgytą
kvalifikaciją

Maitinimo ir
apgyvendinimo
paslaugų

Tęsia mokymąsi

Dirba

Dirbančiųjų
skaičius

Programos
pavadinimas
(kodas)

Baigusiųjų programą
2015 m. skaičius

Iš baigusiųjų 2016 m.

4

4

3

3

0

3

0

3

5

teikėjo
(330101305)
Technikos
priežiūros
verslo
darbuotojo
(330071612)

20

9

9

3

3

0

8

0

0

Smulkiojo
verslo
organizatoriaus
(440041703)

19

12

12

5

4

1

2

0

0

Profesijos mokytojų metodinės grupės veikla
I. Organizuoti metodiniai užsiėmimai, seminarai (metodinės grupės narių),
atviros pamokos, metodinės išvykos, posėdžiai.
2016 m. pravesta profesijos mokytojų metodinės grupės (PMMG) 12 posėdžių,
kuriuose buvo aptariami svarbūs profesijos mokytojams einamieji klausimai. Svarstytos profesijos
mokytojų parengtos metodinės mokymo priemonės. Svarstyta profesijos mokytojų organizuojamų
renginių eiga. Įvertinti ankstesni mokinių pasiekimai ir teikti pasiūlymai dėl jų užskaitymo.
Svarstyti profesinio mokymo rezultatai, skleista profesinė patirtis vykdant ugdymo procesą ir kt.
Profesijos mokytojai buvo išvykę į stažuotes užsienyje pagal ERASMUS+:
LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTĄ „Investicija į
profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832
(2016 m. spalio 9–15 d. Montijo (Portugalija) – Erika Pusvaškė, Vida Karvauskienė, Asta Rimkienė
ir 2016 m. lapkričio 6–12 d. Valetą (Malta) – Dangiras Gurauskas, Tatjana Kinčinienė, Mindaugas
Jonauskis. Grįžę parengė stažuotės ataskaitas ir pasidalijo įgyta patirtimi.
Gegužės 30 d. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko mokytojų ir mokinių
regioninė metodinė konferencija „Ateitis prasideda šiandien“. Tai pirma konferencija, į kurią buvo
įtraukti ir mokiniai. Pasidalinta įspūdžiais ir patirtimi, įgyta praktinėje stažuotėje Turkijoje, pagal
Erasmus+ programos mobilumo projektą „Praktinė stažuotė Europoje. Patirtis ir perspektyvos“.
Konferencijoje dalyvavo ir Mažeikių politechnikos mokyklos projekto dalyviai. Su mokymosi
vizito Prancūzijoje patirties pritaikymu Mažeikių politechnikos mokykloje supažindino profesijos
mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė. Erasmus+ projekto dalyvių pristatyti stendiniai
pranešimai „Įgytos patirties Ispanijoje pritaikomumas Mažeikių politechnikos mokykloje“ (autorius
Domininkas Niūniava, profesijos mokytojas metodininkas) ir „Technologinių inovacijų ir
kokybiškos ugdymo kaitos, virėjo, padavėjo ir barmeno specialybių mokiniams tobulinimas“
(autorė Elena Tamošauskienė, profesijos vyr. mokytoja).
Balandžio mėn. Mažeikių politechnikos mokyklos suvirintojo mokymo programos
antro kurso mokiniai D. Kukštas ir M. Knita mokiniai dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje
Hamburge (Vokietija) pagal Erasmus+ mobilumo programos projektą „Inžinerijos srities
specialistai – ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000142, administruojamą Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro.
Balandžio 7 d. Kėdainių profesinio rengimo centre vyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas „Šauniausias apdailininkas 2016“. Dalyvavo AS-34 grupės mokiniai V.
Bučius ir M. Galdikas. Laimėta trečia vieta. Konkursui mokinius ruošė profesijos vyr. mokytoja
Vilma Ramanauskienė.
Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės profesijos mokytojai dalyvavo Kauno
mechanikos mokykloje vykusioje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje-seminare
„Aplinkosauginio ugdymo prioritetai: pedagoginė ir visuomeninė perspektyvos“. Konferencijos
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metu veikė mokinių fotografijos ir kūrybos darbų ekologine tematika paroda. Fotografijos parodojekonkurse „Padėkime Žemei – padėsime sau“ dalyvavo AAD-51 gr. mokinė J. Anglickė. Įteiktas
padėkos sertifikatas už geriausią fotografiją.
Pravestos integruotos pamokos (Juzefa Čapienė, Nina Steponavičienė, Diana
Kerienė).
Vykdyta darbo patirties sklaida tarp mokyklos profesijos mokytojų.
Mokiniams pageidaujant paskutinį mėnesio trečiadienį vykdytos konsultacijos.
II. Organizuoti konkursai, renginiai, šventės.
Įvairių mokyklų mokiniams pravestos profesinės veiklinimo pamokos.
Vasario mėn. mokykloje vyko suvirintojų profesinio meistriškumo konkursas.
Konkursui mokinius ruošė profesijos mokytojai Tomas Gudavičius, Antanas Kupstys ir Romas
Špokauskas. Pirmąją vietą laimėjo M. Knita (SED-38 gr.), antrąją – A. Jablonskis (SED-38 gr.),
trečiąją vietą užėmė SED-37 gr. mokinys M. Kalinauskas.
Vasario mėn. mokykloje įvyko elektrikų konkursas, kuriame dalyvavo
elektromontuotojų specialybės III kurso EM-25 gr. ir II kurso EM-35 gr. mokiniai. Pirmąją vietą
laimėjo EM-35 gr. komanda – V. Mickus ir A. Vitkevičius. Kita tos pačios grupės komanda – D.
Adomavičius ir M. Tenys užėmė trečią vietą. Antra ir ketvirta vietos atiteko EM-25 grupės
komandoms – M. Serapinas ir A. Požanovskij bei O. Bružas ir G. Tupikas.
Gruodžio 8 d. Mažeikių politechnikos mokykla prekybos centre „Eifelis“ organizavo
amatų mugę „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mugės socialiniai partneriai Mažeikių verslininkų
asociacija ir VšĮ „Versli Lietuva“. Informaciniai rėmėjai Mažeikių regioninė televizija „Roventa“ ir
radijo stotis „Mažeikių aidas“. Dalyviai Šiaulių regiono ir Telšių apskrities mokymo įstaigos.
Mugėje geriausia komanda išrinkta mūsų mokyklos mokinių komanda, kurį prekiavo interjero
dekoro gaminiais.
Lapkričio mėn. organizuotas ir vykdytas nacionalinis profesinio meistriškumo
konkursas „Interjero apipavidalintojas“. Konkurse dalyvavo mokiniai, kurie mokosi pagal interjero
apipavidalintojo mokymo programą (Mažeikių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų profesinių
mokyklų). Spalvingiausio paveikslo nominacija atiteko Mažeikių politechnikos mokyklos mokinei
G. Lukošiūtei (profesijos vyr. mokytoja Asta Perminienė).
Lapkričio 7–11 d. vyko tradicinės Verslumo savaitės renginiai.
Lapkričio 11 d. vyko loginio mąstymo žaidimas „Protų mūšis” verslo dienai paminėti.
Žaidimą organizavo mokykla kartu su Mažeikių verslininkų asociacija ir Mažeikių turizmo ir verslo
informacijos centru. Žaidime dalyvavo rajono mokyklos ir verslo įmonių komandos.
Lapkričio 10 d. baigiamųjų kursų mokiniai kartu su profesijos mokytojais vyko į
įmones, dalyvavo edukacinėse išvykose pagal specialybes.
Lapkričio 9 d. mokyklos aktų salėje surengtas jaunimo verslumo turnyras. Užimta
pirmoji vieta ir SED-64 gr. mokinių komanda tapo versliausia.
Lapkričio 7 d. įvyko susitikimas – motyvacinė pamoka „Būk nesustabdomas“,
mokyklos bendruomenei paskaitas skaitė: Aistė Krušinskaitė – judėjimo negalią turinti mergina,
kuri įsteigė įmonę, susikūrė darbo vietą ir kuria kitiems žmonėms su negalia, humoristė, skaito
paskaitas visoje Lietuvoje apie pozityvų požiūrį į gyvenimą. Augustas Navickas – irkluotojas
paraolimpietis. Mindaugas Baltuška – judėjimo negalią turintis sportininkas.
Lapkričio 3 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko susitikimas-diskusija su
Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu R. Dargiu, viceprezidentu Šiaulių pramonininkų
konfederacijos prezidentu A. Stulpinu, komunikacijos departamento direktore D. Rimašauskaite ir
verslo atstovais.
Spalio 28 d. mokyklos 40-mečio šventei išleista atsiminimų knyga „Mažeikių
politechnikos mokykla prisiminimuose“, papuoštos mokyklos erdvės, parengtas scenarijus ir
organizuota mokyklos jubiliejaus šventė.

7

Rugsėjo 9–10 d. organizuota tradicinė Statybininko diena, pravesti renginiai. Mokykla
partnerio teisėmis dalyvavo Statybininkų šventėje, kurią organizavo UAB „Mažeikių Varduva“ prie
Ventos upės paplūdimio poilsio ir sporto aikštyne.
Organizuotos mokomosios išvykos: į UAB „Mažeikių vandenys“ (aplinkos apsaugos
darbuotojo specialybės mokiniai ir profesijos vyr. mokytoja Regina Ažukienė); į Akmenės cemento
gamyklą (elektrikų specialybės mokiniai ir profesijos vyr. mokytoja Daina Žukauskienė); į AB
„SILIKATAS“ ir UAB „ETNA“ (statybininkų specialybės mokiniai ir profesijos mokytojai
metodininkai Vilma Šiaulienė ir Domininkas Niūniava, profesijos mokytoja Angelė Kontenienė); į
IKI prekybos centrą (prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokiniai ir profesijos vyr.
mokytojos Elena Tamašauskienė, Vida Karvauskienė); į Litexpo parodą (grupė mokinių ir
profesijos vyr. mokytojos Elena Tamošauskienė, Bronislava Butnoriutė); į Kamanų valstybinį
gamtinį rezervatą (grupė mokinių ir būrelių vadovės Snieguolė Kiškėnienė, Svetlana Kuzmickytė).
III.
Projektinė veikla, metodiniai darbai, parodos, kita veikla. Dalyvauta
seminaruose, konferencijose.
Parengtos 97 metodinės priemonės.
Pateikiama mokomoji medžiaga per MOODLE programą: 4 dalykai – profesijos vyr.
mokytoja Nina Steponavičienė, 1 dalykas – profesijos mokytoja Svetlana Kuzmickytė, 1 dalykas –
mokytoja Ineta Grinkevičienė, 1 dalykas – profesijos mokytoja Diana Rusienė, 16 dalykų –
elektrikų specialybės profesijos mokytojai; 9 dalykus – naftos produktų operatoriaus specialybės
profesijos mokytojai; 9 dalykus – suvirintojų specialybės profesijos mokytojai; 8 dalykus – aplinkos
apsaugos darbuotojų specialybės profesijos mokytojai, 4 dalykus – švenčių ir apeigų
organizatoriaus specialybės profesijos mokytojai; 9 dalykus – menų specialybės profesijos
mokytojai; ekonomikos ir verslo pagrindų – profesijos mokytoja metodininkė Erika Pusvaškė.
Parengtos kompetencijų vertinimo teorinės ir praktinės dalių užduotys (profesijos
mokytojai Vida Karvauskienė, Diana Rusienė, Vilma Šiaulienė, Angelė Kontenienė, Asta
Rimkienė, Elena Tamošauskienė, Vaidas Andrijaitis, Erika Pusvaškė, Rima Jurkūnienė, Mindaugas
Jonauskis, Regina Ažukienė, Juzefa Čapienė, Bronislava Butnoriutė, Gėnė Janina Pavlovienė, Ineta
Grinkevičienė, Birutė Šeštakauskienė).
Profesijos mokytojai mokinių profesinius įgūdžius ugdo motyvuodami mokinius jų
atliekamų darbų reikalingumu miesto visuomenei, mokyklos bendruomenei, savo šeimai ir sau.
Vykdomos praktinio taikomumo pamokos, kurių metu mokiniai profesinius įgūdžius įtvirtina,
atlikdami visuomenei naudingus darbus. AS-34 gr. ir A-44 gr. mokiniai su profesijos mokytojais
Angele Konteniene ir Domininku Niūniava įrengė krepšinio aikštelę, sumontavo krepšinio lankus,
skydus, nudažė ir sutvirtino stovus, sutvarkė aplinką. Nuolat puošiamos miesto ir mokyklos erdvės
(profesijos mokytojai Asta Perminienė, Asta Rimkienė, Daiva Davainytė, Domininkas Niūniava,
Antanas Kupstys, Romas Špokauskas, Mindaugas Jonauskis). Atliekami aplinkosauginiai tiriamieji
darbai, nustatinėjamos teršalų emisijos atmosferoje, paviršinėse nuotekose, geriamo vandens
kokybė ir pan. (profesijos mokytojos Bronislava Butnoriutė, Gėnė Janina Pavlovienė, Birutė
Šeštakauskienė).
PV-39 gr., PV-48 gr. ir SED-46 gr. mokiniai dalyvavo regioniniame jaunimo
ekonominio raštingumo konkurse, kurį organizavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu
su Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir Šiaulių universitetu. Konkurso dalyviai, prisijungę prie
aktyvios konkurso interneto nuorodos, atsakinėjo į ekonominio raštingumo testo klausimus, kuriuos
parengė ŠU Ekonomikos katedros dėstytojai kartu su LLRI Švietimo centru. Į 20-ties laimingųjų
sąrašą pateko mūsų mokyklos PV-48 grupės mokinė E. Eičinaitė. Ji pakviesta dalyvauti moksleivių
ir verslininkų diskusijoje „Mitai apie verslus ir verslininkus“.
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko respublikinis avangardinio meno
festivalis „Aš kitoks“. Mokyklos komanda festivaliui paruošė mini avangardinį spektaklį. Interjero
apipavidalintojai su profesijos vyr. mokytoja Asta Rimkiene kūrė rūbus iš popieriaus, šokių
mokytojas Robertas Žlibinas – choreografiją, elektromontuotojų profesijos mokytojas Mindaugas
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Jonauskis – apšvietimą, statybininkų profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava –
stovus veidrodžiams. Pasirodymas „Veidrodžių šalyje“ įvertintas garbinga antrąja vieta.
Mažeikių muziejuje dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Parskridus gandrams“. Joje
darbus eksponavo rajono technologijų mokytojai ir mokiniai. Dalyvavo profesijos mokytojai: Asta
Perminienė, Asta Rimkienė, Antanas Kupstys, Romas Špokauskas, Gintautas Budreckis ir
Domininkas Niūniava. Profesijos mokytojai pristatė vitražinę kompoziciją, metalo suvirinimo
darbą, tapytų darbų širmą, medines kėdes. Taip pat parodoje eksponuotos SED-38 gr. mokinio A.
Jablonskio, SED-28 gr. mokinių A. Paplausko ir L. Pociaus iš metalo pagamintos žvakidės bei AP26 gr. mokinių R. Telšinskienės, V. Novikovaitės ir I. Jankauskaitės kėdės dekoruotos įvairia
technika.
Mokyklos mokiniai dalyvavo Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės
mokyklos organizuojamoje Kaziuko mugėje. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės
mokiniai prekiavo metalo, medžio, popieriaus, tekstilės dirbiniais (vazos ir vazelės, pagamintos,
naudojant Papjė mašė ir dekupažo technikas, žvakidės, papuošalai). Prekes gamino stalių,
suvirintojų, interjero apipavidalintojų, elektromontuotojų specialybių mokiniai, vadovaujami
profesijos mokytojų.
Mokyklos apdailininkai (statybininkai) dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centre
vykusiame nacionalinio konkurso „Jaunieji Lietuvos meistrai“ II etape. Užėmė 7 ir 8 vietas.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje „Karjeros avilys 2016“, kuris vyko
Mažeikių kultūros centre.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 22-oji Lietuvos mokinių ekonomikos
ir verslo olimpiada. Mokyklą atstovavo keturi pirmo ir antro kurso mokiniai: R. Zubavičius (SED46 gr.), R. Kaubrytė (AP-49 gr.), K. Virkšaitė (PV-39 gr.) ir E. Lukošius (SED-37 gr.).
Sėkmingiausiai pasirodė ir trečiąją vietą užėmė pirmo kurso mokinė R. Kaubrytė, surinko 37 taškus.
Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai
kartu su Mažeikių verslininkų asociacijos nariais 2016 m. lapkričio 6–13 d. stažavosi Maltoje pagal
ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektą „Investicija į profesinį
mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.
Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai
kartu su Mažeikių verslininkų asociacijos nariais 2016 m. spalio 9–15 d. stažavosi Portugalijoje
pagal ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektą „Investicija į
profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.
Mažeikių politechnikos mokyklos 2 suvirintojų specialybės antro kurso mokiniai 2016
m. balandžio 9 d. – gegužės 1 d. stažavosi Vokietijoje pagal Erasmus+ programos projektą
„Inžinerijos srities specialistai – ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000142.
Profesijos mokytojų metodinės grupės veikla Viekšnių skyriuje
I. Organizuoti metodiniai užsiėmimai, seminarai (metodinės grupės narių),
atviros pamokos, metodinės išvykos, posėdžiai.
Pravesta 12 profesijos mokytojų metodinės grupės (PMMG) posėdžių, kuriuose buvo
aptariami svarbūs profesijos mokytojams einamieji klausimai. Pateiktos profesijos mokytojų
parengtos metodinės mokymo priemonės. Pristatyta profesijos mokytojų organizuojamų renginių
eiga. Įvertinti ankstesni mokinių pasiekimai ir teikti pasiūlymai dėl jų užskaitymo. Svarstyti
profesinio mokymo rezultatai. Pristatyta profesinė patirtis vykdant ugdymo procesą ir kt.
Profesijos mokytojai buvo išvykę į stažuotes užsienyje. Pagal ERASMUS+ programos
profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų mobilumo projektą „Profesinio mokymo
metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų mokiniams“ Nr. 2015-1-LT01KA102-013323 (2016 m. kovo 13–19 d. Prancūzijoje dalyvavo Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana
Kinčinienė ir profesijos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė; balandžio 24–30 d. Tenerifėje
dalyvavo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė ir profesijos vyr. mokytoja Elena Tamošauskienė).
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Grįžus po stažuotės parengta ir pristatyta automechaniko verslo organizavimo mokinio laisvai
pasirenkama 40 val. neformaliojo profesinio mokymo programa (Adolfina Grušienė); laisvai
pasirenkama 80 val. neformaliojo profesinio mokymo programa virėjų specialybės mokiniams
„Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas“ (Elena Tamošauskienė). Parengtos stažuočių
ataskaitos bei pasidalinta įgyta patirtimi.
Vasario 5 d. MA-57 gr. mokinės K. Daujotaitė, G. Stanislavaitytė, D. Pečiulytė, MA60 gr. mokinė N. Lizdenytė kartu su profesijos mokytojais Elena Tamošauskiene, Alfredu
Vėlavičiumi, Geleta Gelvinauskiene, Daiva Davainyte dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centro
LITEXPO rengiamoje XIV tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje
„STUDIJOS 2016“.
Vasario 11 d. Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto organizuojamose varžybas
„Geriausias Žemaitijos zonos jaunasis automobilių vairuotojas” dalyvavo TP-56 gr. mokiniai:
Gustys Gabrielius, Liutkus Vytautas, Petrošius Evaldas. Gabrielius Gustys užėmė 7 vietą, Vytautas
Liutkus 12 vietą, o Evaldas Petrošius – 20 vietą. Varžyboms mokinius ruošė vairavimo instruktorius
Petras Čiuladis.
Vasario 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre šurmuliavo aukštųjų ir
profesinių mokyklų mugė „Karjeros avilys 2016“. Mokiniai ir mokytojai demonstravo profesijas
gyvai, suteikė reikalingą informaciją apie stojimo bei mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.
Vasario 26 d. Lietuvos verslo kolegijos organizuotoje paskaitoje „Mokesčiai
būsimajam verslininkui“ dalyvavo ekonomikos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė ir SV-61
gr. mokiniai U. Eibutytė, L. Eičinienė, R. Uikys bei MA-57 gr. mokinė K. Jomantė.
Kovo 3 d. MA-57 gr. mokiniai R. Vilkaitė, M. Sukurytė, K. Daujotaitė, G. Bružas,
MA-60 gr. mokinė D. Barvydaitė ir mokytojai dalyvavo tradicinėje liaudies menų ir amatų mugėje
Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos organizuojamame „Kaziuko
jomarkėlyje“.
Balandžio 6 d. TP-59 gr. mokiniai dalyvavo VĮ „Regitra” Telšių filialo Mažeikių
grupės organizuojamuose Atvirų durų dienos renginiuose. Mokiniams buvo suteikta galimybė
susipažinti su saugaus eismo ir kelių eismo taisyklių pakeitimais, gauti atsakymus į jiems rūpimus
klausimus. Mokinius lydėjo vyr. profesijos mokytojas Petras Čiuladis.
Balandžio 13 d. išvyka į Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus Jaunimo
darbo centrą. Buvo pristatoma mokykla, profesinio mokymo programos, mokymosi sąlygos ir kt.
(Alfredas Vėlavičius).
Balandžio 25 d. mokykla dalyvavo Mažeikių muziejuje mokytojų ir mokinių
technologinių darbų parodoje (Daiva Davainytė).
Balandžio 27 d. SV-58 gr. mokinė Eglė Jokubauskaitė ir SV-61 gr. mokinys
Romualdas Uikys dalyvavo Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje vykusiame
Nacionaliniame jaunojo verslininko konkurse „Verslo faktorius“. Mokiniai parsivežė dalyvio
diplomus, o Eglė Jokubauskaitė gavo nominaciją „Verslo komandos lyderis“. Konkursui mokinius
ruošė ekonomikos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė.
Gegužės 17 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-56 gr. mokinys
Mažrimas Modestas dalyvavo Alantos technologijos ir verslo mokyklos respublikiniame profesinio
meistriškumo konkurse „Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2016“. M. Mažrimas užėmė
trečią vietą. Konkursui mokinį ruošė profesijos vyr. mokytojas Rimantas Gureckis.
Gegužės 24 d. smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės SV-61 gr. mokinys
Romualdas Uikys dalyvavo respublikinio profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio
meistriškumo konkurse „Žemės vaikai 2016“, kuris vyko Zarasų žemės ūkio mokykloje. R. Uikys
užėmė penktą vietą. Konkursui mokinius ruošė ekonomikos mokytoja metodininkė Adolfina
Grušienė.
Gegužės 25 d. MA-60 gr. mokiniai su auklėtoja Genovaite Čiužiene ir profesijos
mokytojomis Daiva Davainyte ir Geleta Gelvinauskiene lankėsi Viekšnių vaikų dienos centre.
Mokiniai bendravo su vaikais, mokė juos serviruoti stalus ir puošti floristinėmis kompozicijomis,
įvairiais būdais lankstyti servetėles. Virtuvėje kepė lietinius su dešrelėmis ir sūriu.
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Gegužės 30 d. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko mokytojų ir mokinių
regioninė metodinė konferencija „Ateitis prasideda šiandien“. Su mokymosi vizito Prancūzijoje
patirties pritaikymu Mažeikių politechnikos mokykloje supažindino profesijos mokytoja
metodininkė Adolfina Grušienė. Pristatytas stendinis pranešimas „Technologinių inovacijų ir
kokybiškos ugdymo kaitos, virėjo, padavėjo ir barmeno specialybių mokiniams tobulinimas“ (Elena
Tamošauskienė).
Birželio 16 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko aštuntasis
respublikinis profesinio mokymo įstaigų baigiamasis profesinio meistriškumo konkursas „Žemės
vaikai 2016“. Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-56 gr. mokinys Modestas
Mažrimas laimėjo pirmąją vietą. Jam buvo suteiktas garbingas ,,Žemės sūnaus 2016“ vardas.
Konkursui mokinį ruošę profesijos vyr. mokytojai Rimantas Gureckis ir Algimantas Beniušis.
Dekoracijas kūrė profesijos mokytoja Daiva Davainytė ir profesijos mokytojas Česlovas
Pečetauskas. Žemaitišką stalą ruošė profesijos vyr. mokytoja Elena Tamošauskienė su MA-57 ir
MA-60 gr. mokiniais.
Liepos ir rugpjūčio mėn. dalyvauta Viekšnių miestelio sporto ir molio šventėje.
Pristatytos mokykloje ruošiamos profesijos (Sonata Jaskaudienė, Genovaitė Čiužienė, Dalia
Griciuvienė, Danutė Barakauskienė, Alfredas Vėlavičius, Algimantas Beniušis, Elena
Tamošauskienė, Lina Liaugaudaitė, Geleta Gelvinauskienė).
Liepos 6 d. profesijos mokytojos Daiva Davainytė, Geleta Gelvinauskienė ir MA-57
gr. mokiniai dalyvavo respublikinės moksleivių dainų šventės Vilniuje metu vykusioje mugėje.
Paruošti suvenyrai ir mokyklos pristatymo dekoracijos.
Rugsėjo 25 d. dalyvavome Mažeikių rajoniniame renginyje „Atvežk bobų vasarą”.
Profesijos mokytoja Daiva Davainytė sukūrė dekoracijas, dalyvavo kiti profesijos mokytojai.
Spalio 6–7 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko Nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas „Geriausias jaunasis artojas 2016“, kuriame dalyvavo TP-59 gr. mokinys
Tadas Valantinas. Užėmė 8 vietą. Konkursui mokinį ruošė profesijos vyr. mokytojas Rimantas
Gureckis.
Spalio 19 d. VšĮ „Versli Lietuva“, Raseinių rajono švietimo centro ir VšĮ Raseinių
technologijų ir verslo mokyklos organizuotame bendrojo ugdymo įstaigų 9–12 klasių ir profesinių
mokyklų mokinių verslumą skatinančiame renginyje „Nuo idėjos iki verslo“ Viekšnių skyriaus
komanda, vadovaujama mokytojos metodininkės Adolfinos Grušienės iškovojo pirmąją vietą.
Lapkričio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko regioninės varžytuvės
,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, kuriose dalyvavo MA-57 gr.
mokinės Deimantė Skurdelytė, Modesta Sukurytė, MA-60 gr. mokinė Armanda Andrijaitytė, V-64
gr. mokinė Dainora Švelnytė, TP-59 gr. mokinys Deivydas Švelnys, SKO-66 gr. mokinys Antanas
Urna. Laimėta pirma vieta. Konkursui komandą ruošė muzikos mokytoja metodininkė Milda
Tenienė ir vyr. profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskienė.
Lapkričio 29 d. mokyklos komanda, regioninio etapo nugalėtoja, dalyvavo
respublikinėse ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ varžytuvėse,
kurios vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje. Laimėta pirma vieta.
Konkursui mokinius ruošė muzikos mokytoja metodininkė Milda Tenienė ir profesijos vyr.
mokytoja Geleta Gelvinauskienė.
Pravestos 5 integruotos pamokos:
Vasario 10 d. pirminio maisto produktų ir žaliavų paruošimo dalyko atvira integruota
pamoka su Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos IV klasės mokiniais. Pamoką vedė profesijos vyr.
mokytoja Elena Tamošauskienė.
Vasario 19 d. profesijos vyr. mokytoja Elena Tamošauskienė vedė integruotą maisto
prekių mokslo pamoką su Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 10 klasės
mokiniais.
Kovo 3 d. integruotą ekonomikos ir verslo pagrindų bei specialybės anglų kalbos
pamoką „Įmonės ir jų rūšys Enterprises" vedė mokytojos Adolfina Grušienė ir Erika Bertulienė.
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Balandžio 7 d. pravesta integruota maisto prekių ir specialybės anglų kalbos pamoka.
E. Tamošauskienė ir E. Bertulienė.
Balandžio 7 d. pravesta konditerijos dalyko atvira integruota pamoka Krakių
pagrindinės mokyklos 9–10 klasių mokiniams. Pamoką vedė profesijos vyr. mokytoja Geleta
Gelvinauskienė.
Vykdoma gerosios patirties sklaida tarpusavyje.
Vykdomas mokinių konsultavimas pagal kiekvieno profesijos mokytojo individualų
konsultacijų grafiką.
II. Organizuoti konkursai, renginiai, šventės.
Sausio 27 d. vyko techninių specialybių mokinių šaltkalvystės konkursas.
Kūrybiškumą demonstravo TP-50, TP-56, TP-59 gr. mokiniai. Konkursą organizavo profesijos
mokytojas Česlovas Pečetauskas ir praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius.
Vasario 8–12 d. mokykloje vyko maistininkų savaitės renginiai. Dalyvavo MA-51,
MA-57 ir MA-60 gr. mokiniai.
Vasario 10 d. mokykloje vyko profesinis veiklinimas, kuriame dalyvavo Sedos
Vytauto Mačernio gimnazijos abiturientai. Profesijos vyr. mokytoja Elena Tamošauskienė
mokomojoje virtuvėje mokė dekoratyvinio vaisių pjaustymo subtilybių.
Balandžio 7 d. mokykloje lankėsi Krakių pagrindinės mokyklos 9–10 klasių mokiniai.
Pažintinio vizito metu mokiniams buvo pristatyta mokykla, mokymo programos. Profesijos
mokytojai Danutė Barakauskienė, Algimantas Beniušis, Geleta Gelvinauskienė, Rimantas Gureckis,
Adolfina Grušienė, Česlovas Pečetauskas, Elena Tamošauskiene suteikė galimybę per vieną dieną
mokiniams „pasimatuoti“ norimą profesiją.
Birželio 10 d. organizuoti ir vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimai SV-58,
MA-51, TP-50 gr. mokiniams. Mokinių anoniminė apklausa (trečio kurso mokinių lūkesčių tyrimai
baigus mokyklą).
Lapkričio 21–25 d. vyko technikų savaitė. Savaitę organizavo profesijos vyr.
mokytojai Algimanats Beniušis, Petras Čiuladis, Genovaitė Čiužienė ir Rimantas Gureckis.
Gruodžio 2 d. skaitykloje atidaryta paroda ,,Laikas bėga, bet praeitis išlieka...".
Parodos organizatoriai profesijos mokytojai Danutė Barakauskienė ir Česlovas Pečetauskas.
Gruodžio 8 d. dalyvavo amatų mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kuri vyko
Mažeikių prekybos centre „Eifelis“.
Gruodžio 9 d. vyko edukacinė pamoka, kurią vedė žolininkė Kristina Šilinskienė.
MA-57, MA-60, V-64 gr. mokinius supažindino su muilo ir kvapų gaminimo ypatumais, paaiškino,
kokie natūralūs aliejai geriausiai tinka. Pamoką organizavo profesijos vyr. mokytoja Vitalija
Milieškienė.
III. Kita veikla.
Vyko signalinių I pusmečio rezultatų aptarimas.
Patvirtinti gamybinės praktikos darbo planai SV-58, MA-51 ir TP-50 gr.
Aptartos ir parengtos mokyklinio technologijų brandos egzamino užduotys.
Pateikta profesijos mokytojų Danutės Burneikienės ir Geletos Gelvinauskienės
dėstomų dalykų metodinė medžiaga.
Peržiūrėtos ir patikslintos teorinės ir praktinės užduotys asmens įgytų kompetencijų
vertinimui baigiamųjų MA-51 ir TP-50 gr. mokiniams. Išsiųstos į Šiaulių pramonės, prekybos ir
amatų rūmus.
Peržiūrėtos profesinio mokymo programos. Aptartas naujos virėjo modulinės
programos vykdymas (Alfredas Vėlavičius) bei naujai pradėta vykdyti apskaitininko ir kasininko
profesinio mokymo programa (baigusiems 12 klasių, pristatė Adolfina Grušienė).
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Koreguoti, pateikti pristatymui ir patvirtinti visų profesijos mokytojų ilgalaikiai planai
2016–2017 m. m.
Spalio 28 d. Mažeikių politechnikos mokyklos 40 metų jubiliejaus šventei padėjo
ruoštis maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybės mokiniai. Dalyvavo MA-57
grupės mokiniai ir profesijos mokytojos Elena Tamošauskienė, Geleta Gelvinauskienė.
Lapkričio 24 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vykusiame nacionaliniame
profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias interjero apipavidalintojas 2016“ maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybės mokiniai aptarnavo konkurso dalyvius (profesijos vyr.
mokytoja Elena Tamošauskienė).
Gruodžio 20 d. patvirtinta darbo grupė sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo
programos teorinių ir praktinių užduočių sudarymui „Asmens įgytų kompetencijų vertinimui“.
Darbo grupės vadovė gimnazijos skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė Sonata Jaskaudienė, nariai
mokytoja metodininkė Audronė Šimkuvienė ir vyr. profesijos mokytoja Danutė Barakauskienė.
Apskaitininko kasininko profesinio mokymo programos teorinių ir praktinių užduočių asmens įgytų
kompetencijų vertinimui darbo grupės vadovė mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė, nariai
profesijos mokytoja Liucija Marijauskienė ir informatikos mokytojas Valdas Motuzas.
Gimnazijos skyriaus veikla
Sudaryti mokinių individualūs dalykų pasirinkimai, mokinių ugdymo planai. Sudaryti
11–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros moduliai. Išplėstiniu kursu (A lygiu) lietuvių kalbos ir
literatūros dalyko mokosi dvi 4 klasės grupės. Matematikos (A lygiu) mokosi dvi 3 klasės grupės ir
dvi 4 klasės grupės. Kitų dalykų mokomasi tik bendruoju kursu. Dvi 3 klasės grupės pasirinko
chemijos kursą. Vokiečių kalbos savarankiškai mokosi du 3 klasės mokiniai ir vienas 4 klasės
mokinys. Ugdymo karjerai, etninę kultūrą, sveikatos ugdymą, žmogaus saugą, rengimas šeimai ir
lytiškumui, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos ugdymą
mokytojai integruoja į savo dėstomų dalykų programas.
Mokykloje organizuota bendrojo ugdymo dalykų olimpiadų savaitė. Vyko 7 bendrojo
ugdymo dalykų olimpiados. Mokiniai dalyvavo rajoninėse anglų kalbos ir geografijos olimpiadose.
Pravestos 2 integruotos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokos. Taip pat buvo vykdomas
integruotas projektas „Mano fizinės charakteristikos“, kuriame dalyvavo bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo mokytojai. Vykdomos tarpgrupinės sporto varžybos. Kad skatintų mokinių
motyvaciją, mokytojai pamokose naudoja įvairius mokymo metodus, IKT, taiko mokyklos
vertinimo nuostatais pagrįstą savo dalyko vertinimo sistemą. Mokykloje pagal atskirą grafiką visų
bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda konsultacijas mokiniams, kurie dėl pateisinamos
priežasties nelankė mokyklos.
Gerai vertinti mokyklos brandos egzaminų rezultatai tarp rajono mokyklų bei regiono
profesinių mokyklų. Geri valstybinių egzaminų rezultatai (aukščiausias anglų kalbos balas – 77).
Labiausiai mokiniai renkasi anglų kalbos, istorijos, geografijos egzaminus. Mokytojų tarybos
posėdyje atlikta išsami valstybinių bei mokyklinių brandos egzaminų lyginamoji analizė.
2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė

Egzaminas
Lietuvių kalba ir literatūra
Technologijų

2016 m.
Laikė

Išlaikė

Procentai

152
149

146
149

96,05
100
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2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė

Laikė

Egzaminas

Išlaikė

Balai

Procentai
1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

5

2

40

1

1

0

Istorija

12

11

91,7

10

1

0

Informacinės technologijos

4

2

50,0

2

0

0

Geografija
Matematika

8
15

8
8

100
53,3

7
8

1
0

0
0

Anglų kalba

16

14

87,5

5

9

0

Iš viso:

60

45

75,0

0

0

0

2016 m. vidurinio išsilavinimo įgijimas

Mokslo metai
2015–2016

Dvyliktokų skaičius
m. m. pabaigoje
176

Brandos atestatus gavusių
mokinių skaičius
151

Brandos atestatus gavusių
mokinių dalis (procentai)
85,8

Gimnazijos skyriaus veikla Viekšnių skyriuje
Sudaryti mokinių individualūs ugdymo planai. Mokiniai visų dalykų mokosi tik
bendruoju kursu. Sudaryti 12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros moduliai. Vokiečių kalbos
savarankiškai mokosi penki mokiniai 11 klasėje ir vienas 12 klasėje. 2016 m. gruodžio 5–9 d.
Mažeikių politechnikos mokykloje buvo organizuotos įvairių bendrojo ugdymo dalykų olimpiados,
kuriose savo jėgas galėjo išbandyti ir Viekšnių skyriaus mokiniai. Vyko biologijos, geografijos,
anglų kalbos, istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados. Geriausiai pasisekė lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavusioms MA-60 gr. mokinėms D. Barvydytei (antra vieta) ir
E. Kaupaitei (trečia vieta).
Mokytojai savo pamokose taikė įvairius mokymo metodus, naudojo IKT, vedė
integruotas pamokas kartu su profesijos mokytojais. Konsultavo mokinius pagal individualiai
sudarytus konsultacijų grafikus.
2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė
Egzaminas
Lietuvių kalba ir literatūra
Technologijų

Laikė
54
54

2016 metai
Išlaikė
53
54

Procentai
98,15
100
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2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė
Egzaminas
Matematika
Anglų kalba

Balai

Laikė

Išlaikė

Procentai

7
3

4
2

57,10
66,70

1–49

50–99

100

4
1

0
1

0
0

2016 m. vidurinio išsilavinimo įgijimas
Mokslo metai
2015–2016

Dvyliktokų skaičius
m. m. pabaigoje
63

Brandos atestatus gavusių
mokinių skaičius
53

Brandos atestatus gavusių
mokinių dalis (procentai)
85,71

Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės veikla
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės tikslas yra mokinių mokymo ir mokymosi
kokybės gerinimas. Taip pat produktyvaus darbo pamokoje plėtojimas su motyvacijos
nepraradusiais mokiniais, gilinimasis į IKT naujoves rengiant dalyko metodinę medžiagą bei
mokomąsias užduotis, kurios skatintų mokinių mokymosi motyvaciją. Svarbūs veiksniai yra
pažangumo ir lankomumo kėlimas, vertinimo aktualijos, mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimas.
Uždaviniai:
1. siekti mokymo kokybės skiriant mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas
užduotis;
2. siekiant kelti mokymosi motyvaciją skirti ilgalaikes ir trumpalaikes namų darbų
užduotis;
3. atlikti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų analizę.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinei grupei svarbu aktyviai organizuoti
metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, kuris glaudžiai 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 – įvairių
mokomųjų dalykų tarpusavio integracija. Ugdymo procese aktyviai dirbama su ugdymo karjerai
integravimu į mokomuosius dalykus, taip pat ir etninės kultūros žmogaus saugos, darbuotojų saugos
ir sveikatos, rengimo šeimai bei lytiškumo, patyčių prevencijos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo (1-2 val. per pusmetį), bei lietuvių kalbos kultūros ir specialybės
kalbos integravimą į lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (2016-09-12 protokolas Nr. 4). Bendrojo
ugdymo metodinės grupės veikloje siekiama, kad ugdymo programos ir metodai, taikomi darbe,
skatintų mokinius veikti, aktyvintų jų pažinimą, kūrybiškumą, keltų motyvacijos lygį bei tenkintų
individualius saviraiškos poreikius bei skatintų pajausti sėkmę mokantis. Siekti aukštesnės mokinių
mokymo ir mokymosi kokybės. Mokytojai aktyviai organizavo dalykinius bei metodinius renginius,
pagal galimybes dalyvavo kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose. Gruodžio mėn.
organizuota bendrojo ugdymo (lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos,
geografijos, anglų kalbos) dalykų olimpiados savaitė, joje dalyvavo ir Viekšnių skyriaus mokiniai.
Mokiniai galėjo patikrinti savo žinias. Pagal olimpiados rezultatus, mokytojai išskyrė mokinius,
kurie dalyvaus rajoninėse olimpiadose. Olimpiados skatina mokinius ugdyti motyvaciją, siekti
gilesnių žinių.
Mokytojai išsikėlė vieną uždavinį – siekti mokymo kokybės skiriant mokiniams
individualizuotas bei diferencijuotas užduotis. Vienas iš būdų kelti mokinių pažangumą ir
mokymosi kokybę yra sąmoningas mokinio skatinimas dirbti gaunant sudėtinį pažymį ar renkant
kaupiamuosius balus. Atliekant „Mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimą“ dauguma mokytojų
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akcentavo, kad namų darbai, ruošimasis brandos egzaminams bei sąmoningas mokymasis renkant
kaupiamąjį balą ar sudėtinį pažymį yra mokymosi pasiekimų, pažangos ir motyvacijos skatinimas.
Užbaigus kiekvieną pusmetį yra atliekamas mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimas,
kuris svarstomas atskiruose posėdžiuose. Kadangi vienas iš uždavinių buvo namų darbų skyrimas
motyvacijos nepraradusiems mokiniams, tai atsispindėjo ir tyrime. Mokytojai išskyrė pagrindinius
argumentus, kodėl tikslinga užduoti ilgalaikius ir trumpalaikius namų darbus.
Šiemet taip pat buvo dalijamasi darbo patirtimi, lankomasi rajono dalykiniuose
metodiniuose susirinkimuose. Pedagogai aktyviai dalyvavo rajono metodiniuose seminaruose. Net
penki metodiniai praktiniai seminarai buvo pravesti mokykloje, pasikviečiant lektorius.
Mokytojams buvo naudinga ir patogu. Dauguma mokytojų aktyviai dalyvavo ne tik rajono, bet ir
respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose.
Kūno kultūros mokytojai, dalyvaudami su mokiniais įvairiose rajoninėse bei
respublikinėse varžybose iškovojo ne vieną prizinę vietą ir pasiekė gerų laimėjimų, kurie garsina
mokyklos vardą. Dalykų mokytojai nuolat domisi brandos egzaminų naujovėmis, su jomis detaliai
stengėsi supažindinti mokinius, akcentavo naujoves ir išskyrė esminius dalykus.
Mokytojai buvo skatinami paruošti po vieną mokomąją ar vaizdinę priemonę ir
pristatyti metodinei grupei svarstyti. Parengta ir pristatyta 17 priemonių.
Viekšnių skyriaus bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupės veikla
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė pravedė 8 posėdžius. Buvo
analizuojamos pagrindinės bendrojo ugdymo dalykų problemos – mokinių mokymasis, jų rezultatai,
atsakingas egzaminų pasirinkimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose.
Istorijos vyr. mokytoja Irena Tamulienė kartu su grupių auklėtojais minėjo Lietuvai
svarbias datas: Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją.
Užsienio kalbos (anglų k.) vyr. mokytoja Erika Bertulienė kasmet sugalvoja vis kitaip
paminėti Europos kalbų dieną. Visos grupės noriai įsijungė į mokytojos sumanytą renginį. Vyko
renginys, kurio metu grupės rinkosi bet kurios Europos šalies dainą ir ją atliko.
Muzikos mokytoja metodininkė Milda Tenienė su mokiniais dalyvavo
respublikiniame dainų konkurse „Laisvės pavasaris", kurį organizavo Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė mokykla. Laimėta pirma vieta. Ruošė meninę dalį ir dalyvavo
regioninėse varžytuvėse ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“,
kurios vyko Plungės technologijų ir verslo mokykloje. Laimėta pirma vieta bei galimybė atstovauti
Žemaitijos kraštą respublikiniame konkurse. Respublikiniame konkurse ,,Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ mokyklos komanda užėmė pirmą vietą.
Kūno kultūros mokytoja metodininkė Sonata Jaskaudienė tęsė sportines tradicijas.
Mokslo metų pradžioje organizavo masinį mokinių bėgimą ,,Rudens takais“. Galimybė I kurso
mokiniams išbandyti jėgas sportinėse rungtyse. Džiugu, kad pirmas vietas pavyksta laimėti ir
mokyklos naujokams (V-64 gr. mokinė A. Jankauskaitė, TP-63 gr. mokinys G. Lukošius).
Dalyvavo sportiniame XXIV bėgime „Simono Daukanto takais“, kuris vyko Akmenės rajono
Papilės miestelyje. Mokyklos mokiniai A. Jankauskaitė, L. Ežerskis, G. Lukošius laimėjo pirmas
vietas savo amžiaus grupėse. Mokiniai L. Ežerskis ir Š. Zubas taip pat dalyvavo bėgime „Už sveiką
širdį". Laimėtos pirmos vietos skirtingose bėgimo distancijose.
Kūno kultūros mokytojos metodininkės Sonata Jaskaudienė ir Audronė Šimkuvienė
organizavo baudų ir tritaškių varžybas, krepšinio turnyrą 3x3, svarsčių kilnojimo varžybas.
Vyko tradiciniai mokyklos sportiniai renginiai: sveikatingumo renginys „Judėk“,
sveikatingumo diena „Bėgte į vasarą“, bėgimo maratonas „Rudens takais“.
Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Vitalija Milieškienė, skatino mokinius
dalyvauti Nacionaliniame dailyraščio konkurse ,,Rašom 2016“. MA-57, MA-60, V-64 gr. mokiniai
kartu su auklėtojais dalyvavo edukacinėje pamokoje, kurią vedė žolininkė Kristina Šilinskienė.
Mažeikių politechnikos mokykloje buvo organizuotos įvairių bendrojo ugdymo
dalykų olimpiados. Jose savo jėgas galėjo išbandyti ir mūsų mokyklos mokiniai. Dalyvavo
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biologijos, geografijos, anglų kalbos, istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros dalykų olimpiadose.
Geriausiai pasisekė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje MA-60 gr. mokinėms D. Barvydytei
(antra vieta) ir E. Kaupaitei (trečia vieta).
Buvo vedamos integruotas pamokos.
Popamokinė veikla Viekšnių skyriuje
Sausio 25 d. į susitikimą su mokiniais ir mokytojais buvo atvykę Vokiečių ir Danų
UAB „Idavang“ įmonės atstovai, kurie turi didžiausią kiaulių auginimo tinklą Baltijos šalyse. Įmonė
pristatė savo veiklą, kalbėjo apie galimybę atlikti gamybinę praktiką jų įmonėse.
Vasario 12 d. renginys, skirtas Valentino dienai.
Vasario 17 d. paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.
Vasario19 d. mokykloje skambėjo paskutinis skambutis TP-50, MA-51 ir SV-58 gr.
absolventams.
Kovo 10 d. mokyklos aktų salėje vyko „Šimtadienio“ šventė dvyliktokams.
Kovo 11 d. renginys, skirtas Kovo 11-ajai paminėti. Mokiniai ir mokytojai susikibę už
rankų dainavo, skaitė eiles ir pagerbė valstybinę vėliavą.
Balandžio 14 d. Atvirų durų dienos renginys. Renginio metu atvykę iš kitų mokyklų
mokiniai buvo supažindinami su mokyklos mokomosiomis dirbtuvėmis, įrengtais mokomaisiais
kabinetais, mokytojai atsakinėjo į dominančius klausimus.
Balandžio 22 d. mokyklos bendruomenė prisijungė prie kasmetinės aplinkos tvarkymo
akcijos "Mes darom".
Birželio 1 d. aktų salėje rinkosi geriausi mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Padėkos
raštai ir marškinėliai su užrašu „Geriausias mokinys 2016“ buvo įteikti penkiems technikos
priežiūros verslo darbuotojams, penkiolikai maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, vienam
agroserviso darbuotojui, smulkiojo verslo paslaugų teikėjui ir sporto klubo veiklos organizatoriui.
Birželio 29 d. diplomų įteikimo šventė baigiamųjų SV-58, MA-51, TP-50 gr.
mokiniams.
Rugsėjo 1 d. Rugsėjo 1-osios šventė.
Rugsėjo 27 d. mokinių konferencija. Mokinių tarybos pirmininkė Greta Stanislavaitytė
pateikė ataskaitą apie 2015–2016 m. m. veiklą. Išrinkta nauja mokinių taryba. Mokyklos vadovai
atsakė į mokiniams rūpimus klausimus.
Spalio 5 d. renginys, skirtas Tarptautinei Mokytojų dienai paminėti.
Spalio 26 d. I kurso mokinių prisistatymas mokyklos bendruomenei. Krikštynos
kitaip.
Lapkričio 16 d. renginys ,,Atrodau kitaip“, skirtas Tolerancijos dienai paminėti.
Mokiniai žiūrėjo filmą ,,Gan juokinga istorija“.
Gruodžio 2 d. Adventinė popietė, kurios metu pasidalinta atgarsiais apie respublikinį
konkursą ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“.
Gruodžio 22 d. Kalėdinis karnavalas ,,Sutikim Kalėdas linksmai“.
Sportinė veikla
Mokykloje propaguojama sportinė veikla. Ugdomas fizinis mokinių pasirengimas,
organizuojamas mokinių užimtumas.
Mokykloje suorganizuotos sportinės varžybos: tarpgrupinės krepšinio varžybos,
svarsčių kilnojimo, rankų lenkimo varžybos, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“
inicijuotas 3-čias solidarumo bėgimas, dalyvavimas kitose varžybose.
Statybininkų dienos šventėje Mažeikių paplūdimio poilsio ir sporto aikštyne.
Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos (antra
vieta).
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Asmeninėse varžybose (Bučius Valdas, AS-34 gr. pirma vieta), (Daubaris Rimas, AP49 gr. pirma vieta), (Lalas Mantas, SED-27 gr. antra vieta), (Kalinauskas Marius, SED-37 gr. pirma
vieta), (Lukošius Ernestas, SED-37 gr. antra vieta).
Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų svarsčių varžybos kilnojimo (antra
vieta).
Asmeninėse varžybose (Žukauskas Mindaugas, AS-54 gr., antra vieta), (Petkus
Karolis, EM-56 gr., antra vieta), (Bučius Valdas, AS-34 gr., antra vieta), (Kalinauskas Marius SED37 gr., pirma vieta), (Lukošius Ernestas SED-37 gr., pirma vieta).
Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų krepšinio, futbolo, tinklinio varžybos.
Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų stalo teniso varžybos (pirma vieta).
Sportinė veikla Viekšnių skyriuje
Kovo 11 d. Mažeikių rajono 19-asis rankų lenkimo sporto čempionatas (Laurynas
Bučys SKO-62 gr. mokinys, antra vieta), (Monika Budrytė MA-57 gr. mokinė, pirma vieta), (Diana
Pečiulytė MA-57 gr. mokinė, pirma vieta), (Deimantė Skurdelytė MA-57 gr. mokinė, antra vieta).
Kovo 15 d. Šiaulių regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo
varžybos, kurios vyko Šiaulių profesinio rengimo centro statybos ir mechanikos skyriuje (Laurynas
Bučys SKO 62 gr. mokinys, antra vieta).
Balandžio 23 d. bėgimas, skirtas Mažeikių sporto mokyklos 55-ąjam jubiliejui
paminėti, kuris vyko Mažeikių miesto Juodpelkio parke (Airidas Žiemelis SKO-62 gr. mokinys,
pirma vieta).
Gegužės 5 d. XV bėgimas Europos dienai paminėti, kuris vyko Viekšnių miestelyje
(Airidas Žiemelis SKO-62 gr. mokinys, pirma vieta), (Liveta Kauneckytė SKO-62 gr. mokinė, antra
vieta).
Rugsėjo 23 d. XXIV bėgimas „Simono Daukanto takais“, kuris vyko Akmenės rajono
Papilės miestelyje (Aistė Jankauskaitė V-64 gr. mokinė, pirma vieta), (Gražvydas Lukošius TP-63
gr. mokinys, pirma vieta), (Šarūnas Zubas TP-64 gr. mokinys, pirma vieta).
Rugsėjo 23 d. bėgimas „Už sveiką širdį“, kuris vyko Mažeikių miesto Juodpelkio
parke (Šarūnas Zubas TP-59 gr. mokinys, pirma vieta), (Laurynas Ežerskis TP-59 gr. mokinys,
antra vieta).
Kita sportinė veikla mokykloje:
vasario 22 d. sveikatingumo renginys „Judėk“,
gegužės 9 d. tradicinė sveikatingumo diena „Bėgte į vasarą“,
rugsėjo 20 d. tradicinis bėgimo maratonas „Rudens takais“,
gruodžio 1 d. baudų ir tritaškių varžybos, krepšinio turnyras 3x3,
gruodžio 8 d. svarsčių kilnojimo varžybos.
Bibliotekos veikla
Viekšnių skyriaus bibliotekoje nuolat organizuojamos teminės parodos. Rugsėjo
mėnesį mokiniams užvesti formuliarai, išduoti vadovėliai. Fondai papildyti naujomis knygomis,
pildomi apskaitos dokumentai, inventoriaus knyga. Bibliotekininko dienoraštyje registruojami
lankytojai ir skaitytojai. Bibliotekos vedėja dalyvauja miesto mokyklų bibliotekininkų metodiniuose
pasitarimuose, bendradarbiauja su rajono bibliotekomis.
Balandžio 5 d. neformalaus švietimo organizatorė Genovaitė Čiužienė, bibliotekos
vedėja Gitana Gabalytė ir mokyklos mokinių taryba lankėsi renovuotoje Mažeikių rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja D. Undžienė
supažindino su bibliotekos istorija, pristatė bibliotekos teikiamas paslaugas, pasakojo apie
renginius, parodas, projektus. Renginio aprašymas patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje.
Balandžio 17 d. Viekšnių skyriaus bibliotekoje MA-57 ir MA-60 grupės mokiniai
stebėjo tiesioginę interneto transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini
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studijos tema „Informacija internete“. Transliacijos metu pašnekovai plačiau papasakojo, ar
informacija internete gali būti nepatikima ir kaip tokią informaciją atskirti? Renginio aprašymas
patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje.
Balandžio 20 d. profesijos mokytoja Dalia Griciuvienė, bibliotekos vedėja Gitana
Gabalytė, bendrabučio administratorė Vida Rušinienė ir bendrabutyje gyvenantys mokiniai vyko į
Mažeikių rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Bibliotekoje viešojo kalbėjimo paskaitą skaitė
Rokas Žilinskas. Paskaitos esmė – kaip nebijoti kalbėti prieš auditoriją. Rokas Žilinskas pasakojo,
kad rišli ir aiški kalba, nuomonės išdėstymas yra svarbus žingsnis sėkmės link. Renginio aprašymas
patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje.
Bibliotekoje paruoštos parodos:
„Liksit atminty“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Spaudinių paroda.
„Vasario 16-oji – amžinoji Laisvės šventė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
Spaudinių paroda.
„Atverskim istorijos puslapius“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Spaudinių paroda.
„Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai skirti posmai“. Spaudinių paroda.
„Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“. Spaudinių paroda.
„Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena“. Spaudinių paroda.
„Poetei, dramaturgei Ramutei Skučaitei – 85“. Spaudinių paroda.
„Žmogus kaip upė – teka, srūva. Jurgai Ivanauskaitei –55“. Spaudinių paroda.
„Skaitau – vadinas gyvenu“. Adventinė popietė.
Bendrabučio veikla
Pagal bendrabučio veiklos planą išrinkta bendrabučio taryba, kuriai vadovauja
bendrabučio auklėtojai.
Tęsėme antrinių žaliavų rūšiavimo praktinę veiklą: mokiniai, kurie nenorėjo nešti
plastikinių butelių ir aliuminio skardinių į antrinių žaliavų supirkimo punktą, o vėliau į taromatą,
metė juos į specialiai tam skirtą konteinerį bendrabučio fojė. Už šiuos butelius gauti pinigai skirti
bendrabučio fondui.
Bendrabučio veikla:
1. surengti 2 bendrabučio gyventojų susirinkimai ir 6 bendrabučio tarybos
susirinkimai (vienas iš jų bendras su Viekšnių skyriaus bendrabučio taryba),
2. bendrabučio ketvirto aukšto fojė mokiniai žaidė tenisą. Stipriausi bendrabučio
tenisininkai: Aldas Mineikis (III kursas), Matas Mileris (I kursas), Šarūnas Liutkus (III kursas),
3. mokyklos sporto salėje 2 kartus per savaitę vyko krepšinio ir tinklinio treniruotės.
Su Viekšnių skyriaus bendrabučio komanda surengėme krepšinio ir tinklinio varžybas, stalo
žaidimų turnyrą ir „2015–2016 m. m. sezono uždarymą“,
4. bendrabutyje gyvenančių mokinių, auklėtojos Audronės Liubeznovos pastangomis
ir profesijos mokytojų Romo Špokausko ir Mindaugo Jonauskio bei bendrabučio staliaus pagalba
naujai įrengtas bendrabučio sporto kambarys II aukšte (naujai klijuotos sienos, pagaminta įranga
rankų lenkimo treniruotėms, skersinis prisitraukimams). Mokykla nupirko svarmenis,
5. tęsėme bendradarbiavimą su mokyklos profesijos vyr. mokytoja Asta Rimkiene –
technologijų egzamino metu dekupažo technika atnaujinti du žurnaliniai staliukai,
6. bendrabutyje gyvenančių mokinių iniciatyva buvo surengti vakarėliai: „Bado blynų
vakarėlis“, „Kartu verdame ir valgome cepelinus“, vaišės po varžybų arba lauktuvių pyragas iš
Viekšnių skyriaus“. Surengtas naktinis kino seansas „Kiną žiūrime naktį!“. Pagrindinė sąlyga buvo
– ryte atsikelti ir laiku išeiti į mokyklą. Už šį renginį atsakingas Jonas Girdenis (II kursas),
7. su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais dalyvavome neatlygintinos donorystės
akcijose,
8. stenduose patalpinta aktuali medžiaga: „Kodėl verta būti kraujo donoru?“, „Gripas.
Jo profilaktika ir gydymas“, „Gėda“, „Balandžio 27-oji – tarptautinė triukšmo supratimo diena“,
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„Įmink mįslę“, „Nuspalvink rūkorių“, „Gegužės 31-oji – pasaulinė Nerūkymo diena“, „Už saugią
Lietuvą“ (prieš smurtą ir patyčias), sveikinimai švenčių progomis ir pan.,
9. stendas sveikinimams gimtadienio proga,
10. stendas „Mūsų gyvenimo bendrabutyje akimirkos“. Bendrabutyje gyvenantys, bet
renginiuose nedalyvaujantys mokiniai galėjo pamatyti, kaip vyko popietė „Kartu verdame ir
valgome cepelinus“, donorystės akcija ar bendras mokyklos skyrių bendrabučių tarybų susirinkimas
Viekšnių skyriuje,
11. stendas „Pats baisiausias vaizdas“,
12. surengta Paskutinio skambučio šventė, „Krikštynų“ rytas,
13. dalyvavome renginyje „Vaikystės ritmu“ ir akcijoje „Taikos glėbys“ Mažeikių
senamiesčio parke, skirtame Vaikų gynimo dienai paminėti.
Viekšnių skyriaus bendrabučio veikla
Ugdydami pilietišką, kūrybingą ir savarankišką asmenybę, stengiamės atskleisti
mokinių individualias kūrybos, savarankiškumo ir gebėjimo galias. Todėl bendrabutyje
organizuojami įvairūs renginiai. Pagal bendrabučio veiklos planą išrinkta bendrabučio taryba, kuri
sėkmingai atlieka savo darbą:
sausio 20 d. stalo teniso žaidimo varžybos,
vasario 3 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko krepšinio varžybos su
gyvenančiais bendrabutyje MPM mokiniais,
balandžio 20 d. dalyvavome edukacinėje programoje, susitikime su Roku Žilinsku,
renginys vyko Mažeikių viešojoje bibliotekoje,
gegužės 26 d. renginys „Draugiškiausio bendrabučio gyventojo rinkimai“,
birželio 16 d. sportinės varžybos „Sportas sveikata“,
rugsėjo 13 d. visuotinis mokinių susirinkimas, bendrabučio tarybos rinkimai,
rugsėjo 20 d. pirmakursių krikštynos,
spalio 6 d. svečiavosi Mažeikių PM mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai ir
bendrabučio tarybos nariai. Su Mažeikių PM tarybos nariais buvo aptarti tolimesni
bendradarbiavimo planai, pasidalinta darbo patirtimi,
lapkričio 8 d. pokalbis su mokiniais dėl viešosios tvarkos taisyklių laikymosi
lapkričio 29 d. pakviesti į Mažeikių PM dalyvauti draugiškose tinklinio varžybose
gruodžio 20 d. šventinis renginys ‚Kalėdų stebuklo belaukiant“.
Antrasis mokyklos 2016 m. veiklos tikslas „Sistemingai teikti pagalbą mokiniams“
Socialinio pedagogo veikla
Pagrindinis mokyklos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti
mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio
socializacijai ir pilietinei brandai. Didelis dėmesys buvo skirtas pamokų lankomumui ir mokinių
pažangumui: bendradarbiaujant su mokytojais ir tėvais, mokiniams teikta individuali pagalba, taip
pat lankomumo problemos analizuotos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Tradiciškai
organizuotas „Geriausiai pamokas lankančios grupės konkursas“. Konkursą laimėjusios grupės
(Mažeikių PM ir Viekšnių skyriaus) apdovanotos ekskursija į Druskininkus. Siekiant efektyvinti
pagalbą ir paramą mokiniams, užtikrinti saugumą mokykloje, atliktos mokinių apklausos: „I kurso
mokinių adaptacija mokykloje“ ir „Pagalbos mokiniui efektyvumas“, rezultatai pristatyti ir
analizuoti mokytojų tarybos posėdžiuose.
Organizuoti įvairūs prevencijos renginiai. Dalyvavome „Vaikų linijos“ inicijuotoje
akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Išleisti mokomieji stendai. Mažeikių politechnikos
mokykloje ir Viekšnių skyriuje vyko bendros grupių valandėlės „Draugystės priešas – patyčios”,
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akcija „Dovanoju Tau šypseną”. Dalyvavome edukacinėje programoje „Mokausi iš kino”,
mokyklos infocentre demonstruota prevencinė medžiaga apie patyčias. Kartu su Vaiko gerovės
komisija organizavome labdaros mugę „Draugystės pyragas”.
Minėta Pasaulinė Nerūkymo diena. I kurso mokiniams suorganizuota paskaita
„Rūkymo žala“, kurią vedė Mažeikių rajono Visuomenės sveikatos biuro lektorė Vida Šakienė.
Dalyvavome respublikinėje akcijoje „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ ir tam skirtoje
rajoninėje akcijoje „Vaikai – gyvenimo gėlės”. Kartu su interjero apipavidalintojų specialybės
mokiniais ir profesijos vyr. mokytoja Asta Rimkiene sukurtas socialinis plakatas „Už išpildytas
vaikų svajones“, kuris papuošė Mažeikių miestą.
Kartu su mokiniais ir bendrabučio auklėtojomis Audrone Liubeznova ir Aldona
Paulauskiene dalyvavome rajoniniame renginyje „Vaikystės ritmu” ir akcijoje „Taikos glėbys”. Šie
renginiai skirti tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti.
Kartu su mokiniais ir kūno kultūros mokytojais dalyvavome visuomeninės
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuojamame projekte „Solidarumo bėgimas „Junkis. Bėk.
Padėk“.
Minėta tarptautinė Tolerancijos diena. Kartu su etikos mokytoja Inga Kruopiene
organizavome prevencinio kino savaitę pagal programą „Mokausi iš kino”. Filmų peržiūros ir
aptarimai vyko Mažeikių kino klube „Pirmas kadras”.
Kartu su mokiniais bei informacinių technologijų vyr. mokytoja Nina Steponavičiene
dalyvavome valstybinio psichikos sveikatos centro organizuotoje priklausomybių prevencijos
akcijoje „VIA”. Akcija skirta mokinių savišvietai, kūrybiškumo skatinimui, blaivaus/laisvo nuo
priklausomybių gyvenimo stiliaus formavimui.
Minėta Pasaulinė Kovos su AIDS diena. Mokinių komanda dalyvavo Mažeikių rajono
Visuomenės sveikatos biuro organizuotame protmūšyje „Išmok pasakyti NE“. Laimėta trečia vieta.
Mokykloje pirmo kurso mokiniams organizavome vaizdo paskaitos „AIDS: geriau žinoti!” peržiūrą.
Vykdant nusikalstamumo prevenciją, glaudžiai bendradarbiavome su Mažeikių
policijos komisariatu. Į mokyklą buvo kviečiami pareigūnai skaityti pranešimų apie saugų eismą bei
teisinę atsakomybę.
Vaiko gerovės komisijos veikla
Organizavome 11 Vaiko gerovės komisijos posėdžių Mažeikių politechnikos
mokykloje. Buvo analizuojamos įvairios problemos. Didžiausias dėmesys skirtas pamokų
lankomumui. 7 posėdžiuose analizuotos pamokų nelankymo priežastys, pokalbiams į posėdžius
pakviesti 33 mokiniai. 1 posėdis organizuotas bendrai su grupių auklėtojų metodine darbo grupe.
Analizuota ir atnaujinta mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo
prevencijos tvarka.
Vaikų gynimo dienos proga mokykloje organizuotas renginys „Geriausieji 2016”.
Vaiko gerovės komisija atrinko mokinių kandidatūras apdovanojimams už nepriekaištingą pamokų
lankymą, gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą.
3 Posėdžiuose spręstos smurto, patyčių problemos, 2 – materialinės paramos
mokiniams klausimai. Siekiant surinkti lėšų skurdžiai gyvenantiems mokiniams, mokykloje
organizuoti du labdaros renginiai: „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ” metu vyko labdaros mugė
„Draugystės pyragas” ir Kalėdinė Gerumo savaitės metu taip pat vyko labdaros mugė. Paaukotos
lėšos naudojamos nemokamam mokinių maitinimui.
Spręsta rūkymo mokyklos teritorijoje problema. Pagal atskirai sudarytą grafiką vyko
Vaiko gerovės komisijos narių budėjimas mokyklos teritorijoje.
Auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla
Strateginiame mokyklos plane 2013–2017 m. mokyklos prioritetas yra užtikrinti
ugdymo kokybę. Auklėjamojo darbo metodinės grupė veiklos plane 2015–2016 m. m. pagrindinis
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uždavinys buvo stiprinti pageidaujamą mokinių elgesį. Tai reiškia, kad norint pasiekti mokinių
mokymosi pažangą, reikia rasti būdų sustiprinti mokymosi motyvaciją. Motyvacijai stiprinti yra
daug priemonių, bet svarbiausios iš jų – mokinio noras mokytis ir lankomumas.
Vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė organizavo seminarą mokytojams
„Pageidautino mokinių elgesio skatinimo būdai“. Pateikta medžiaga apie mokinių elgesį įvairiose
situacijose. Paskaita buvo stimulas pamąstyti apie suaugusių žmonių elgesį, atjautą.
Dar 2015–2016 m. m. auklėjamojo darbo metodinė grupės tikslas buvo mokinių
švietimo ir auklėjamojo proceso veiksmingumo užtikrinimas. Metodinės grupės uždaviniai:
1. mažinti mokinių nubyrėjimą ir skatinti motyvaciją mokytis,
2. efektyvinti grupių vadovų darbą, užtikrinant prevencinių priemonių vykdymą,
3. skatinti mokinius ir tėvus naudotis elektroniniu dienynu,
4. padėti organizuoti renginius, padedančius mokiniui save pateikti bei pademonstruoti
profesinius gebėjimus,
5. užtikrinti visokeriopą grupių auklėtojų bendradarbiavimą.
Metodinė darbo grupė svarstė II pusmečio mokinių lankomumą. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė ir auklėtojai vykdė mokymo procese dalyvaujančių
mokinių lankomumo tikrinimą. Kadangi grupės yra skirtingo dydžio, tai ir rezultatai, gauti proceso
metu, skirtingi.
I kurso PV-48 ir AP-49 gr. mokinių lankomumas buvo geriausiai įvertintas. Į šias
grupes atėjo mokiniai, kurių motyvacija yra didelė. Jie suinteresuoti gerai mokytis dėl perspektyvos
į ateitį ir dėl finansinės paramos – stipendijos. Likusios grupės yra vidutiniškai gerai lankančios
pamokas. Tarp rūpestį keliančių grupių pasižymėjo AS-45 gr., kurios pagrindą sudaro iš kaimo
vietovių važinėjantys mokiniai. Kita lankomumo priežastis – silpnos sveikatos ir dažnai sergantys
mokiniai. Atkreiptinas dėmesys ir į socialiai remtinus mokinių tėvus, kurie dažnai neturi įduoti
pinigėlių pietums.
II kurso grupių lankomumą lėmė artėjantys brandos egzaminai. Šio kurso mokinių
lankomumas pagerėjo. Remiantis atlikta analize buvo numatyta kviesti į vadovų posėdžius blogai
lankančių grupių auklėtojus ir dalyko mokytojus. Auklėtojai yra vieninteliai, atsakantys už
lankomumą. Tik nuo auklėtojo kompetencijos, įdirbio priklauso grupės lankomumas.
Sprendžiant mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
tvarkos koregavimo klausimą, buvo akcentuojama apie sanatorijas. Sanatorijose besigydantys
mokiniai kartu mokosi ir bendrojo ugdymo dalykų, gauna pažymius už dalyvavimą pamokose.
Buvo nutarta, jeigu mokinys pristato pažymą, tai direktoriaus įsakymu „n“ nerašoma ir mokiniams
surašomi sanatorijoje gauti pažymiai.
Tokia pat nutartis priimta ir mokiniams, dalyvaujantiems ES projektuose, kai mokiniai
dalyvauja konkursuose ir pan.
Nutarta ieškoti mokytojų ir mokinių glaudesnio bendradarbiavimo. Ieškoti lankstesnių
formų didinant mokinių motyvaciją mokymuisi ir esant drausmės ir lankomumo pažeidimams
svarstyti mokinius Vaiko gerovės komisijoje.
Didelis dėmesys sutelktas ir į bendradarbiavimą su tėvais. Būdama pati gausiausia
interesų grupė turi didelę įtaką sąlygoti mokinių motyvaciją. Kalbėdami auklėjamojo darbo grupės
užsiėmimuose, dalinomės patirtimi dirbant su tėvais ir skleidėme naujausią informaciją. Profesojos
vyr. mokytoja Juzefa Čapienė kartu su metodinės komisijos pirmininke Vilma Šiauliene pateikė
medžiagą apie tai, kiek tėvų požiūris į mokyklą gali turėti įtakos jų vaikų lankomumui ir apie tai,
kodėl dažnai tėvai nenori bendrauti su mokančiais mokytojais, vengia auklėtojų.
Aptariami nauji mokslo metai, tvirtinami mokymo planai. Tikslu tampa siekimas
nuolatinio auklėtojų kompetencijų augimo, patirties skleidimo ir aktyvaus bendradarbiavimo
orientuoto į kiekvieno mokinio pažangą.
Svarstant grupių auklėtojų veiklos planą 2016–2017 m. m. pateiktas noras visų
auklėtojų iniciatyva sukurti atmintinę auklėtojo veikloms įvardinti. Kiekvienais metais vieni ar kiti
dalyko mokytojai tampa grupių auklėtojais. Į pagalbą mokytojams, būsimiems auklėtojams, bus
pasiūlyta atmintinė veiklų, susijusi su auklėtojų darbu.
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Auklėjamojo darbo metodinė grupė bei Vaiko gerovės komisija organizavo posėdį
„2016 m. rugsėjo mėn. lankomumo analizė“. Posėdis buvo skirtas III kurso mokinių lankomumo
problemoms gvildenti ir įvardijus priežastis, jas spręsti.
Vyko Adventinė popietė auklėtojams ir visai mokytojų bendruomenei.
Viekšnių skyriaus auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla
Viekšnių skyriaus auklėjamojo darbo metodinės grupės veikloje dalyvavo 9
auklėtojai, mokykloje mokėsi 10 grupių (Danutė Barakauskienė vadovavo dviems grupėms). 2016
m. rugsėjo 1 d. Viekšnių skyriuje buvo 12 grupių ir 10 auklėtojų (Algimantas Beniušis ir Vitalija
Milieškienė vadovavo dviems grupėms).
Iškelti šie tikslai: parengti mokinius sugebančius integruotis į visuomenę, prisitaikyti
prie besikeičiančių regiono darbo rinkos sąlygų, išugdyti sąmoningus, savarankiškus, socialiai
veiklai aktyvius piliečius. Tikslams pasiekti numatėme šiuos uždavinius:
1. vykdyti prevencinį darbą kovoje su alkoholio vartojimo, narkotikų, psichotropinių
medžiagų plitimu bei nusikalstamumo didėjimu,
2. vesti pedagoginės veiklos analizę, užtikrinant studijų ir mokymo kokybę
atitinkančią ES standartus bei paremtą tautos tradicijomis, pasaulio patirtimi ir naujausiomis
technologijomis,
3. siekti aukštesnio pažangumo,
4. siekti geresnio mokinių pamokų lankomumo,
5. siekti, kad mokiniai aktyviai dalyvautų mokyklos bendruomenės renginiuose,
būreliuose,
6. analizuoti mokinių pažangumą ir lankomumą,
7. lankyti seminarus auklėjimo klausimais, dalintis patirtimi.
Šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui pravesti 7 metodinės grupės posėdžiai, kurių
metu buvo svarstyti aktualūs klausimai. Daug dėmesio skirta mokinių pažangumo ir lankomumo
klausimams. Svarstyti signaliniai I pusmečio rezultatai. Auklėtojai turėdami išvestus pažymius,
bendraudami su dalykų mokytojais bei savo auklėtiniais siekė, kad kuo mažiau būtų išvesta
nepatenkinamų pažymių. Opi problema – lankomumas. Auklėtojai ieškojo įvairiausių būdų, kaip
gerinti pamokų lankomumą: laiškų rašymas, telefoniniai pokalbiai, tėvų išsikvietimas į mokyklą,
socialinio pedagogo pagalba, vaiko gerovės komisijos pagalba, ryšių palaikymas per socialinius
tinklus.
Vyr. socialinės pedagogės Inetos Grinkevičienės iniciatyva renkame geriausiai
lankančią grupę. Šis konkursas turi įtakos lankomumo gerinimui. Geriausia 2015–2016 m. m. grupe
tapo MA-57 gr. (grupės auklėtoja Danutė Barakauskienė). Šios grupės mokiniai vyko ekskursiją į
Druskininkus.
Tradicija tapo geriausių mokinių apdovanojimas per vaikų gynimo dieną, birželio 1 d.
Metodinėje grupėje peržiūrėjome auklėtojų bei mokytojų pasiūlytas kandidatūras ir išrinkome, kas
bus apdovanoti.
Grupių auklėtojai prisidėjo prie mokykloje organizuojamų kultūrinių, sportinių
dalykinių konkursų ir renginių organizavimo: Europos kalbų dienos, I kurso grupių prisistatymo,
karnavalo, šimtadienio, paskutinio skambučio ir kt.
Dalyvavome savaitės be smurto renginiuose. Vyko protmūšis, į kurį atvyko atstovai iš
policijos komisariato, vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė Vitalija Pocienė.
Pasiteisino bendros grupių valandėlės, kurių metu buvo pakviesti įdomūs lektoriai,
darbdaviai, policijos atstovai.
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Trečiasis mokyklos 2016 m. veiklos tikslas „Tobulinti darbuotojų kompetencijas“
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Iš jų suteikta kvalifikacinė
kategorija 2016 metais
Mokytojų skaičius

Bendrojo
ugdymo
mokytojai

Profesijos
mokytojai

Bendrojo
ugdymo
mokytojai

Profesijos
mokytojai

34

40

0

0

0

0

0

0

7

5

0

1

19

22

0

2

7

13

x

x

1

0

x

x

Atestuotų mokytojų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę
kategoriją
turinčių mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę
kategoriją
turinčių mokytojo kvalifikacinę
kategoriją
neatestuotų mokytojų skaičius

Socialiniai pedagogai

Švietimo pagalbos specialistai
Iš viso
Ekspertų
1
0

Metodininkų Vyr. specialistų
0
1

Bendrojo ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Bendrojo ugdymo mokytojų, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius
Mokslo metai
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų
per metus
2015–2016 m. m.
23
11

Procentai nuo bendrojo ugdymo
mokytojų skaičiaus mokykloje
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų
per metus
67,6
32,4

Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Mokslo metai
2015–2016

Profesijos mokytojų, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius
5 ir daugiau dienų
Iki 5 dienų
per metus
15
25

Procentai nuo bendro profesijos
mokytojų skaičiaus įstaigoje
5 ir daugiau dienų
Iki 5 dienų
per metus
37,5
62,5

Švietimo pagalbos specialistai
Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius
Mokslo metai

Iki 5 dienų

5 ir daugiau dienų per metus

2015–2016

0

1
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Metodinių grupių veikla tobulinant mokytojų kompetencijas. Kompiuterio techninės ir
programinės įrangos naudojimas pamokų metu, interneto paslaugų naudojimas mokymo/si procese,
ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją.
Pamokos vyksta pagal:
1. parengtas mokymo programas, patvirtintus ilgalaikius planus, remiantis ugdymą
reglamentuojančiais dokumentais,
2. suformuluotus mokymo/si tikslus bei uždavinius,
3. atrinktus mokymo/si metodus, tinkamus mokymo/si tikslams pasiekti,
4. parengtą mokiniams įdomią ir patrauklią mokymo/si medžiagą,
5. prieinamai ir suprantamai mokiniui perteikiama ugdymui/si reikalinga informacija,
6. mokiniai gali įsivertinti atliktas užduotis ir pasitikėti savimi.
Ketvirtasis mokyklos 2016 m. veiklos tikslas „Atnaujinti ir plėtoti infrastruktūrą“
Infrastruktūros atnaujinimas
Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų
Mažeikių bendrabučio remonto (40 tūkst. Eur) ir stogo apšiltinimo darbams atlikti (55 tūkst. Eur).
Bendrabutyje suremontuotas 5 aukštas, trečio aukšto keturi kambariai ir virtuvė. Bendrabučio
stogas apšiltintas ir suremontuotas. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų Viekšnių skyriaus aktų
salės langų pakeitimo, stogo apšiltinimo ir remonto darbams atlikti (22 tūkst. Eur).
Panaudojant sutaupytas biudžeto lėšas (94 tūkst. Eur), mokykloje pakeisti gamybinio
korpuso 35 langai, teorinio korpuso laiptinių langai, kultūrinio-buitinio korpuso 22 langai ir
laiptinės langai. Viekšnių skyriuje pakeisti 35 langai. Mokyklos gamybiniame korpuse
sutaupytomis biudžeto lėšomis atlikti dalies pastato remonto darbai (27 tūkst. Eur).
Iš įmonių gauta parama (2410,00 Eur). Įsigytas muzikinis skambutis.
Už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas mokykla gavo pajamų (77 tūkst. Eur). Iš jų:
mokymo paslaugos (31 tūkst. Eur), kitos paslaugos (34 tūkst. Eur), parduoti grūdai (12 tūkst. Eur).
Mokykla gavo 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 1540,00 Eur.
Įsigijome stacionarinį kompiuterį (kompiuterių klasei), du vienetus klavišinių
instrumentų „YAMACHA“ (mokyklai ir Viekšnių skyriui), du projektorius ir ekranus. Baldus: 30
mokyklinių stalų (T 210 kab.), 150 kėdžių (T 407, T 210, D 305, ir Viekšnių skyriui), sekciją
buhalterijos kabinetui, baldų komplektą statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjo kabinetui, 5
stalus mokytojų kabinetams. Taip pat įsigijome grožinės literatūros, daugiafunkcinį įrenginį
(kopijavimo aparatą Viekšnių skyriui), darbo rūbų ir kt.
Mokyklos muziejus perkeltas į erdvesnes patalpas (B 302).
Atlikti remonto darbai: atnaujinti mokinių tualetai I aukšte, aktų salės scenai
sumontuota pakeliama konstrukcija, įrengtas direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetas (T 206),
atnaujintos gamybinio korpuso lubos I a. fojė. Pabaigta įrengti konferencijų salė (T 102A), kuriai
suprojektuoti baldai. Atnaujintos lauko krepšinio aikštelės lentos prie mokyklos bendrabučio ir
Viekšnių skyriuje.
Pradėti remontuoti šie kabinetai: statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjo (T 103),
dizaino (T 403), darbų saugos (D 307). Įsigyta medžiagų mokykliniam technologijų egzaminui ir
statybinių medžiagų einamiesiems remonto darbams atlikti.
Viekšnių skyriuje suremontuota: biblioteka, sveikatos priežiūros specialisto ir
ekonomikos kabinetai. Pradėti remontuoti braižybos, etikos ir agronomijos kabinetai.
Suremontuotas MTZ markės traktorius.

25

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
2017 metų veiklos tikslai ir uždaviniai
1. Gerinti 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. diegti modulines programas,
2.2. plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais,
2.3. skatinti besimokančiųjų tarptautinį mobilumą užsienyje,
2.4. plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties integravimą per profesinį
mokymą.
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.

1 strateginis tikslas. Gerinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę.
Veiklos
tikslai

Veiklos
uždaviniai

1. Gerinti
bendrojo
ugdymo ir
profesinio
mokymo
kokybę.

1.1. Tobulinti
darbą su
įvairių
gebėjimų
mokiniais.

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi
asmenys

Lėšos

Atlikimo
data

1.1.1. Tobulinti
mokinio asmeninės
pažangos stebėjimo
sistemą.

Patobulinta 1
pažangos
stebėjimo sistema.

S. Čupkovienė

-

2017 m.

Svarstyta vadovų
posėdyje

1.1.2. Namų darbus
skirti pagal mokinių
gebėjimus ir
poreikius
(diferencijuoti).

Skiriami
diferencijuoti
namų darbai
mokiniams.

Metodinių
grupių
pirmininkai

-

2017 m.

Svarstyta
mokytojų
metodinėse
grupėse

1.1.3. Organizuoti
konsultacijas
sunkumų turintiems
mokiniams.

Padarytas
konsultacijų
grafikas.
Skelbiamas ant
kabinetų durų.
Vykdomos
konsultacijos.

S. Čupkovienė

-

2017 m.

Svarstyta
mokytojų
metodinėse
grupėse, vadovų
posėdžiuose

1.1.4. Sistemingai
stebėti ir aptarti
nemotyvuotų
mokinių mokymąsi.

Grupių auklėtojai
pateikia stebėjimo
medžiagą VGK,
tėvams. Vykdomi
VGK posėdžiai.

VGK
Grupių
auklėtojai

-

2017 m.

VGK ataskaita,
grupių auklėtojų
metodinės grupės
posėdžių
protokolai

1.1.5. Organizuoti ir
aptarti atskirų
mokomųjų dalykų
pasitikrinamuosius

Pirmo kurso
patikrinamieji
bendrojo ugdymo
dalykų darbai, jų

S. Čupkovienė
BU metodinės
grupės

-

2017 m.
vasario mėn.

BU metodinės
grupės protokolai

Metodinių
grupių
pirmininkai

Įvertinimas arba
patvirtinimas
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darbus /
bandomuosius
egzaminus.

analizė.
Bandomieji VBE,
jų analizė.

pirmininkė
S. Bulauskienė

1.1.6. Neformalaus
ugdymo
užsiėmimuose
sudaryti sąlygas
mokinių
individualiems
gebėjimams
atskleisti.

Neformalaus
ugdymo
užsiėmimuose
atskleidžiami ir
tenkinami mokinių
individualūs
gebėjimai.

S. Kiškėnienė

-

2017 m.

1.1.7. Į ugdymo
procesą diegti
informacines ir
komunikacines
technologijas.

Pamokose
taikomos
informacinės ir
komunikacinės
technologijos
padeda skirtingų
mokymosi stilių
mokiniams
įsisavinti
medžiagą.

Mokytojai

-

2017 m.

Metodinių grupių
protokolai,
mokytojų ilgalaikiai
planai

1.1.8. Gilinti
skaitymo ir rašymo
įgūdžius per visų
dalykų pamokas.

Mokiniai skaito
tyliai ar garsiai
tekstus, suvokia
pateiktas raštu
mintis. Didėja
mokinių
raštingumas.

Mokytojai

-

2017 m.

Metodinių grupių
protokolai

1.1.9. Rengti
netradicines

Mokytojai praveda
bent po 1

Mokytojai

-

2017 m.

Metodinių grupių
protokolai

Būrelių planai
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1.2. Mokinių
atsakomybės
už savo
mokymąsi
didinimas.

pamokas (srautines,
integruotas,
pamokas už
mokyklos ribų).

netradicinę
pamoką per metus

1.2.1. Taikyti
įvairius ugdymo
metodus

Mokytojai taiko
aktyvius
mokymosi
metodus, įtraukia į
veiklą mokinius.

Mokytojai

-

2017 m.

Metodinių grupių
protokolai,
mokytojų
ilgalaikiai ir
trumpalaikiai
planai

1.2.2. Analizuoti su
mokiniais signalinių
bei pusmečių
rezultatus.

Signaliniai bei
tikrieji pusmečio
rezultatai
analizuojami
grupėse bei dalykų
pamokose.

Grupių
auklėtojai,
mokytojai

-

2017 m.
vasario,
gegužės ir
gruodžio
mėn.

Grupių auklėtojų
planai, TAMO
dienyno įrašai

1.2.3. Giliau
analizuoti nenoro
lankyti mokyklą,
nesėkmingo
mokymosi
priežastis, teikti
siūlymus padėčiai
gerinti.

Pravesta II kursų
mokinių apklausa
dėl nenoro lankyti
mokyklos
priežasčių
nustatymo.

VGK

-

2017 m.
lapkričio
mėn.

VGK protokolai,
apklausos
medžiaga

1.2.4. Sistemingai
taikyti pažangiausių
ir gerai lankančių
mokyklą mokinių,
grupių skatinimo
tvarką.

Pravestas
geriausiai
lankančios
mokyklos
konkursas.
Apdovanoti

I. Grinkevičienė

Biudžeto
lėšos

2017 m.
rugsėjo mėn.

Konkurso
nuostatai, VGK
protokolai

I.

2018 m.
birželio
mėn.
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nugalėtojai.
1.3. Pagalba
mokytojui
tobulinant
darbą
pamokoje.

1.3.1. Organizuoti
mokytojams
seminarus,
atitinkančius
mokytojų
kvalifikacijos
planus 2017 m.

Pravesti 2
seminarai
mokyklos
bendruomenei.
Mokytojai
tobulina
kvalifikaciją
atskirai.

S. Čupkovienė

Biudžeto
lėšos
kvalifikacijai
tobulinti

2017 m.

Direktoriaus
įsakymai

1.3.2. Organizuoti
bei aptarti atviras
pamokas, renginius.

Mokytojai praveda
po 1 atvirą
pamoką bei stebi
kolegos pamoką.

D. Gurauskas
S. Kiškėnienė

-

2017 m.

Metodinių grupių
protokolai

1.3.3. Suaktyvinti
mokyklos metodinės
tarybos veiklą.

Pravesti 4
metodinės tarybos
posėdžiai.

S. Bulauskienė

-

2017 m.

Metodinė tarybos
posėdžių
protokolai

1.3.4. Analizuoti
vadovėlių bei kitų
mokymo ar
metodinių priemonių
poreikį mokytojams.

Surinkta
informacija apie
vadovėlių bei kitų
mokymo ar
metodinių
priemonių poreikį.
Įsigyta reikiamų
vadovėlių.

S. Čupkovienė

-

2017 m.
spalio mėn.

Vadovų pasitarimų
protokolai
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1.3.5. Pristatyti
mokytojų parengtas
kompiuterines
mokymo priemones.

Biudžeto
lėšos

2017 m.
birželio
mėn.

Lėšos
Biudžeto

Atlikimo
data
2017 m.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
2 licencijos

D. Gurauskas
E. Pusvaškė
T. Kinčinienė

Biudžeto

2017 m.

2 licencijos

Suorganizuotos 5
edukacinės išvykos į
darbdavių įmones.

E. Pusvaškė
D. Gurauskas
A.Vėlavičius

Biudžeto

2017 m.

Direktoriaus
Įsakymai

5 profesinio
meistriškumo
konkursai.

E. Pusvaškė
D. Gurauskas
A.Vėlavičius

Biudžeto

2017 m.

Direktoriaus
įsakymai

Pravesta
kasmetinė
mokytojų
naudojamos
medžiagos bei
priemonių apžiūra.

S. Čupkovienė
D. Gurauskas
S. Kiškėnienė

Vadovų posėdžių
protokolai

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

Veiklos
uždaviniai
2.1. Diegti
modulines
programas.

2.2. Plėtoti
bendradarbia
vimą su
socialiniais
partneriais.

Priemonės

Rezultatas

2.1.1. Pasiruošimas
pereiti prie
modulinių programų
vykdymo.

Atnaujintos 2 esamų
mokymo programų
licencijos.

2.1.2. Išanalizuoti
darbo rinkos
poreikius siekiant
įdiegti naujas
modulines
programas.
2.2.1. Organizuoti
susitikimus su
socialiniai
partneriais.
2.2.2. Dalyvauti
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
profesinio
meistriškumo
konkursuose.

Paruoštos 2 naujos
modulinės mokymo
programos.

Atsakingi
asmenys
D. Gurauskas
E. Pusvaškė
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2.3. Skatinti
tarptautinį
mobilumą
užsienyje.

2.4. Plėtoti
mokymosi
visą
gyvenimą ir
darbo
patirties
integravimą
per profesinį
mokymą.

2.2.3. Skatinti
darbdavius remti
profesinį mokymą.
2.2.4. Organizuoti
konkursus, renginius
su socialiniais
partneriais.
2.3.1.
Besimokančiųjų
mobilumo stažuotės
užsienyje.
2.3.2. Darbuotojų
mobilumo stažuotės
užsienyje.
2.4.1. Paruošti
nuotolinio mokymo
proceso
organizavimo būdu
(pavienio mokymosi
forma) mokymo(si)
tvarkos aprašą.
2.4.2. Mokymo
medžiagos
parengimas
nuotoliniam
mokymui(si).
2.4.2. Tęstinio
suaugusiųjų
mokymo plėtra.

Iš įvairių įmonių gauta D. Gurauskas
parama profesiniam
A. Vėlavičius
mokymui.
Suorganizuoti 2
E. Pusvaškė
renginiai.

Biudžeto

2017 m.

Biudžeto,
rėmėjų

2017 m.

Sutartys su
socialiniais
partneriais
Direktoriaus
įsakymai

20 mokinių išvykusių
į stažuotę užsienyje.

E. Pusvaškė

ES fondai

2017 m.

Europass
mobilumo
dokumentai

6 darbuotojai išvykę į
stažuotę užsienyje.

E. Pusvaškė

ES fondai

2017 m.

Paruoštas nuotolinio
mokymo proceso
organizavimo būdu
(pavienio mokymosi
forma) mokymo(si)
tvarkos aprašas.

D. Gurauskas
E. Pusvaškė
T. Kinčinienė

-

2017 m.

Europass
mobilumo
dokumentai
Direktoriaus
įsakymas

Parengta ir aprobuota
mokymo medžiaga
pritaikyta virtualiai
mokymo aplinkai
MOODLE.
Įvykdyta 10
suaugusiųjų mokymų

D. Gurauskas
T. Kinčinienė

-

2017 m.

PMMG protokolai

T. Kinčinienė

Darbo biržos,
asmeninės

2017 m.

Išduoti
kvalifikacijos
pažymėjimai

3 strateginis tikslas. Kurti atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą.
Veiklos

Veiklos

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi

Lėšos

Atlikimo data

Įvertinimas ar
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tikslai
3. Plėtoti
mokinių
tautinę
bei
kultūrinę
savimonę,
kurti
saugią ir
svetingą
aplinką.

uždaviniai
3.1. Ugdyti
patriotiškumo,
pilietiškumo
pagrindus.

3.2. Formuoti
savitą mokyklos
kultūrą.

3.1.1. Integruoti
pilietiškumo ir
patriotiškumo
ugdymą į formalųjį
mokymą.
3.1.2.Neformaliaja
me ugdyme didelį
dėmesį skirti
patriotiškumo ir
pilietiškumo
ugdymui.
3.2.1. Mokyklos
renginiuose didelį
dėmesį skirti
valstybingumo ir
tradicinių vertybių
puoselėjimui.
3.2.2. Mokyklos
savivalda
grindžiama dialogo
ir tarimosi kultūra.
3.2.3. Mokinių
tarpusavio,
mokinių ir
mokytojų santykiai
grindžiami
pagarba,
pasitikėjimu,
geranoriškumu.
3.2.4. Mokyklos
patalpos
dekoruojamos
mokinių darbais.

Mokiniai ugdosi
patriotiškumo ir
pilietiškumo
savybes.

asmenys
Mokytojai
Metodinė taryba

-

2017 m.

patvirtinimas
Ilgalaikiai dalykų
planai, metodinių
grupių posėdžių
protokolai

Organizuojami
renginiai, ugdantys
mokinių
patriotiškumą ir
pilietiškumą.

Mokytojai
Metodinė taryba

-

2017 m.

Būrelių planai,
renginių scenarijai,
metodinių grupių
posėdžių
protokolai

Organizuojami
renginiai, ugdantys
valstybingumo ir
tradicinių vertybių
puoselėjimą.

Mokytojai
Metodinė taryba

-

2017 m.

Būrelių planai,
renginių scenarijai,
metodinių grupių
posėdžių
protokolai

Atliktas mokyklos
įsivertinimas tema
„Asmenybės branda”.

Mokytojai

-

2017 m.

Mokyklos
įsivertinimo
ataskaita

Atliktas mokyklos
įsivertinimas pagal
rodiklį „Ugdymas
mokyklos gyvenimu”.

Mokytojai

-

2017 m.

Mokyklos
įsivertinimo
ataskaita

Mokykla
dekoruojama
technologijų
mokyklinio brandos

Profesijos
mokytojai

Mokyklos
biudžetas
(pagal atskirą
planą)

2017 m.

Vadovų posėdžių
protokolai,
mokyklos erdvės
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3.3. Spręsti
mokinių
socialines ir
psichologines
problemas.

3.3.1. Mokiniams
teikiama teisės
aktais nustatyta
materialinė
parama.
3.3.2. Mokinių,
tėvų, pedagogų
veiksmingas
švietimas vaiko
teisėtų interesų
užtikrinimo ir
priklausomybių
prevencijos
temomis.
3.3.3. Mokiniams
pagal poreikius
teikiama socialinė,
pedagoginė,
psichologinė
pagalba.

egzamino darbais bei
praktinio mokymo
metu atliktais
darbais.
Mokiniams
išmokamos
stipendijos ir
pašalpos.

VGK

Biudžeto lėšos

Vykdomas
bendruomenės
švietimas, atliekami
tyrimai.

Pagalbos
mokiniui
specialistai

Žmogiškieji
ištekliai

Sisteminga, laiku
suteikta pagalba.

VGK
psichologas
socialinis
pedagogas

Žmogiškieji
ištekli

Atsakingi
asmenys
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Lėšos

Atlikimo data

Projekto lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

4 strateginis tikslas. Atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą.
Veiklos
tikslai

Veiklos
uždaviniai
4.1. Renovuoti
mokyklos
pastatus.

Priemonės
4.1.1. Mokyklos
pastato (Ventos g.
18, Mažeikiai)

Rezultatas
Pradėti
modernizavimo
darbai.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
2017 m. ataskaita
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renovacija,
atnaujinimas
(modernizavimas).
4.1.2. Gamybinio
korpuso pastato
dalinis remontas.

4.2.
Modernizuoti
profesinio
mokymo

Atnaujintas pastatas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2017 m.
balandžio
mėn.

2017 m. ataskaita

4.1.3. Kultūriniobuitinio korpuso
laiptinės langų
keitimas.
4.1.4. Gamybinio
korpuso stogo
remonto ir
apšiltinimo darbai.
4.1.5. Gamybinio
korpuso langų
pakeitimas.

Pakeisti langai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2017 m.
vasario mėn.

2017 m. ataskaita

Suremontuotas ir
apšiltintas stogas.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Pakeisti langai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

4.1.6. Teorinio
korpuso langų
keitimas Viekšnių
skyriuje.
4.1.7. Šiluminės
trasos reguliavimobalansavimo
ventilių pakeitimas.
4.1.8. Statinių
techninės
priežiūros
vertinimas.
4.2.1. Aprūpinti
kabinetus
moderniomis
mokymo

Pakeisti langai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Pakeisti
reguliavimobalansavimo
ventiliai.
Įvertinta pastatų
būklė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2017 m.
spalio mėn.

2017 m. ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2017 m. ataskaita

Kabinetai aprūpinti
naujomis
moderniomis
mokymo

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2017 m.
birželio–
gruodžio
mėn.
2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita
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materialinę
bazę.

4.3. Kurti
patogią, saugią
ir palankią

priemonėmis.

priemonėmis.

4.2.2. Naujos
įrangos įsigijimas
apdailininko
(statybininko)
dirbtuvėms.
4.2.3. Viekšnių
skyriaus sporto
klubo
organizatoriaus
specialybės
praktinio mokymo
bazės atnaujinimas.
4.2.4. Naujos
įrangos įsigijimas
suvirintojų
dirbtuvėms.
4.2.5. Naujos
įrangos įsigijimas
elektrikų
dirbtuvėms.
4.2.6. Naujos
įrangos įsigijimas
automobilių
remonto
dirbtuvėms
(mechaninės
dirbtuvės Viekšnių
skyriuje).
4.3.1. Nuotolinio
mokymo klasės
remontas.

Naujos įrangos
įsigijimas
statybininkų
dirbtuvėse.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Įsigytas
daugiafunkcinis
treniruoklis.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2017 m.
lapkričio
mėn.

2017 m. ataskaita

Naujos įrangos
įsigijimas suvirintojų
dirbtuvėse.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Naujos įrangos
įsigijimas
elektromontažo
dirbtuvėse.
Naujos įrangos
įsigijimas
automobilių remonto
dirbtuvėse.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2017 m.
gruodžio
mėn.

2017 m. ataskaita

Atnaujinta
nuotolinio mokymo
klasė.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2017 m.
balandžio
mėn.

2017 m. ataskaita
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ugdymuisi
mokyklos
aplinką.

4.3.2. Sporto salių
modernizavimas ir
įrangos įsigijimas.
4.3.3. D 307, T 403
kabinetų remontas.

Pradėtas sporto salių
modernizavimas,
įsigyta nauja įranga.
Atnaujinti kabinetai.

4.3.4. Praustuvų ir
erdvės prie
valgyklos
atnaujinimas.
4.3.5. Braižybos,
etikos ir
agronomijos
kabinetų remontas
(Viekšnių
skyriuje).

Įrengta nauja erdvė
prie valgyklos,
pakeisti praustuvai.
Atnaujinti kabinetai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

___________________________

SUDERINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos
2017 m. sausio 4 d. nutarimu protokolo Nr. V2-1

2017 m.
gruodžio
mėn.
2017 m.
rugsėjo mėn.

2017 m. ataskaita

Spec. lėšos

2017 m.
rugpjūčio
mėn.

2017 m. ataskaita

Spec. lėšos

2017 m.
rugpjūčio
mėn.

2017 m. ataskaita

Spec. lėšos

2017 m. ataskaita

