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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS
2018–2020 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

2017 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I. BENDROJI DALIS
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.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Bendras darbuotojų skaičius 2017-12-31 dienai – 139.
Mokinių skaičius mokykloje 2017-10-01 dienai – 732.
2017 metais priimta 290 mokinių. Priėmimo planas 300 mokinių.
2016-2017 mokslo metais vidutiniškai vienas mokinys praleido 91 pamoką. Iš jų be
pateisinamos priežasties 73 pamokas.
Mokykloje vykdoma 20 profesinio mokymo programų. 2017 metais gautos licencijos ir
pradėtos įgyvendinti 4 naujos modulinės profesinio mokymo programos:
Apdailininko (statybininko) modulinė, kodas M43073202
Apskaitininko ir kasininko modulinė, kodas M44041101
Interjero apipavidalintojo modulinė, kodas M44021201
Mūrininko modulinė M44073203
2016-2017 mokslo metų pradžioje buvo 162 dvyliktų klasių mokiniai. 2017 metais brandos
atestatus gavo 137 abiturientai. Brandos atestatus gavusių dvyliktokų procentas 85.
Profesinio mokymo baigiamojo kurso mokinių skaičius 333. Iš jų įgijo kvalifikaciją 301
mokinys. Tai sudaro 90 procentų.
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III. 2017 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Pirmojo mokyklos 2017 metų veiklos tikslo „Gerinti profesinio rengimo ir
bendrojo ugdymo kokybę“ įgyvendinimas.
Profesinis mokymas.
Baigiamųjų kursų mokiniai išleidžiami į gamybinę praktiką:
Nuo 2017 m. vasario 6 d. iki 2017 m. gegužės 12 d. į gamybinio mokymo praktiką
išleisti A-44 grupės mokiniai.
Nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. birželio 9 d. į gamybinio mokymo praktiką
išleisti AS-34, EM-35, AP-36, SED-37, SED-38, PV-39 ir AO-53 grupių mokiniai.
Nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. birželio 9 d. į gamybinio mokymo praktiką
išleisti AS-60, AAD-61 ir SED-64 grupių mokiniai.
Praktinio mokymo pamokos vyksta ne tik mokykloje, bet ir sektorinio mokymo
centruose, realioje darbo vietoje.
Pasiųsta mokinių atlikti praktiką į sektorinį profesinio mokymo centrą (SPMC).
Atlikusių praktiką SPMC asmenų skaičius:
Data

Grupė

Mokinių
skaičius

Mokytojų
skaičius

Vieta

2017-02-09

TP-56

11

2

Plungės TVM

2017-03-15

TP-59

8

3

Šiaulių DRMC

2017-05-08

SED-55

28

3

Šiaulių PRC

2017-05-08

EM-56

29

2

Šiaulių PRC

2017-11-16

AS-67, AS-45

9

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-07

TP-63

15

1

Plungės TVM

2017-12-15

TP-59

11

1

Plungės TVM

2017-12-18

AS-45

20

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-18

M-71

33

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-19

M-71

33

2

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-19

AS-45

20

2

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-20

M-71

33

1

VšĮ Telšių
3

PRMC
2017-12-20

AS-45

20

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-21

AS-45

20

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-21

M-71

33

1

VšĮ Telšių
PRMC

2017-12-21

AS-54

27

2

VšĮ Telšių
PRMC

Praktinis mokymas vykdomas realioje darbo vietoje:
Kovo 21 d. AO-63 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Mažeikių rajono
Urvikių kultūros centre.
Gegužės 23 d. AO-63 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Mažeikių
rajono Urvikių kultūros centre.
Spalio 20 d. ER-62 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB „Mokymo
žiedas“.
Spalio 26 d. AP-70 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Tapetija“.
Spalio 27 d. ER-62 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB „Mokymo
žiedas“.
Lapkričio 10 d. ER-62 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Mokymo žiedas“.
Lapkričio 15 d. AP-49 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Mažeikių
miesto seniūnijoje „Kalėdinių akcentų dekoravimas Mažeikių miesto viešosioms erdvėms“.
Lapkričio 22–23 d. EM-47 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Topenerga“.
Lapkričio 24 d. ER-62 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Mokymo žiedas“.
Lapkričio 24 d. AP-49 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Mažeikių
miesto seniūnijoje „Kalėdinių akcentų dekoravimas Mažeikių miesto viešosioms erdvėms“.
Gruodžio 1 d. ER-62 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Mokymo žiedas“.
Gruodžio 4 d. AS-45 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose prie Mažeikių
savivaldybės Kultūros centro „Kalėdinių akcentų dekoravimas Mažeikių miesto viešosioms
erdvėms“.
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Gruodžio 18 d. AP-49 gr. mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose UAB
„Edzaras“.
Edukacinės išvykos į įmones, susipažįstant su profesija realioje darbo vietoje:
Vasario 8 d. AAD-61 gr., AS-34 gr., EM-35 gr., AP-36 gr. ir PV-39 gr. mokiniai
dalyvavo edukacinėje išvykoje į Palangos sveikatos centrą „Energetikas“, susipažinti su galimomis
darbo vietomis baigiamajai praktikai atlikti.
Kovo 3 d. AO-59 gr. ir AO-63 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Mažeikių
kultūros centrą.
Kovo 16 d. AAD-61 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB „Mažeikių
vandenys“.
Kovo 24 d. AAD-61 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB „Mažeikių
būtų ūkis“.
Kovo 30 d. AAD-58 gr. ir AAD-61 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į
Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą UAB „Jėrubaičių sąvartynas“.
Balandžio 3 d. AAD-61 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB
„Rapsoila“.
Lapkričio 7 d. PV-48 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB „Grūstė“,
susipažino su įmonės veikla, darbuotojų darbo įgūdžiais, karjeros galimybėmis įmonėje.
Lapkričio 7 d. SED-72 gr. ir SED-46 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į
UAB „Universe Group“, susipažino su įmonės veikla, darbuotojų darbo įgūdžiais, karjeros
galimybėmis įmonėje.
Lapkričio 7 d. AP-70 gr. ir AP-49 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į
Mažeikių kultūros centrą, susipažino su įmonės veikla, darbuotojų darbo įgūdžiais, karjeros
galimybėmis įmonėje.
Lapkričio 7 d. AS-45 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB „Budinks”,
susipažino su įmonės veikla, darbuotojų darbo įgūdžiais, karjeros galimybėmis įmonėje.
Lapkričio 7 d. EM-47 gr. ir ER-62 gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į UAB
„Topenerga”, susipažino su įmonės veikla, darbuotojų darbo įgūdžiais, karjeros galimybėmis
įmonėje.
Mokinių ir mokytojų išvykos į mokymus, seminarus, konferencijas ir pan.
Vasario 21 d. AS-54 gr. ir AS-45 gr. mokiniai vyko į seminarą „Mūro blokai – šių
dienų tendencijos. ARKO blokų privalumai“.
Lapkričio 11 d. AO-66 gr., AS-67 gr., SED-69 gr., AS-54 gr. ir AO-63 gr. mokiniai
vyko į jaunimo konferenciją „Jungtinės pajėgos Mažeikių miestui 2017“.
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Lapkričio 28 d. AO-59 gr. mokiniai vyko į Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros
centrą dalyvauti Klaipėdos universiteto dėstytojos Salomėjos Burneikaitės seminare „Lėlių kelias iš
Klaipėdos…“.
Lapkričio 30 d. AO-66 gr. mokiniai vyko į Mažeikių muziejų dalyvauti tarptautinėje
metodinėje-praktinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui „Tautinis
kostiumas 2017. Etnojungtys“.
Profesijos mokytojai pravedė atviras, atviras integruotas pamokas:
Kovo 6 d. atvira Aplinkos chemijos praktinio mokymo pamoka „Tankio nustatymas“.
Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Kovo 21 d. atvira Vandenvalos įrenginių pamoka „NPĮ mechaninio valymo įrenginio
technologinė schema“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Balandžio 6 d. AS-45 grupei integruota pamoka matematikos ir TMBE. Pamokos
tema: „Paviršių apdailinimui naudojamų medžiagų kiekių skaičiavimas“. Profesijos mokytoja
metodininkė Vilma Šiaulienė ir matematikos vyr. mokytoja Virginija Vaitkevičienė.
Gegužės 18 d. AP-49 grupei atvira pamoka „Magnetinio paveikslo kūrimas“.
Profesijos mokytoja metodininkė Asta Rimkienė.
Rugsėjo 27 d. atvira Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Hidrauliniai nuostoliai“.
Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Spalio 10 d. atvira Medžiagų mokslo pamoka „Plieno žymėjimas pagal ES
standartus“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Spalio 17 d. AS-54 grupei atvira pamoka UAB „BIKUVOS“ prekyba parduotuvėje.
Pamokos tema: „Statybinių medžiagų parduotuvės: specifika ir dažymo medžiagų asortimentas“.
Profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė.
Spalio 19 d. AP-49 grupei atvira pamoka UAB „Bikuva“ prekyba parduotuvėje.
Pamokos tema: „Statybinių medžiagų parduotuvės: specifika ir dažymo medžiagų asortimentas“.
Profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė.
Spalio 20 d. AP-57 ir AS-67 grupėms integruota pamoka „Medžiagų pjaustymo,
šlifavimo, formavimo, valymo, klijavimo, spausdinimo taisyklės“. Profesijos vyr. mokytojos Asta
Rimkienė ir Vilma Ramanauskienė.
Lapkričio 7 d. AP-49 grupei integruota pamoka „Interjero projektavimas ir
Kompiuterinis projektavimas“. Pamokos tema: Erdvės keitimas spalvų pagalba. Interjero spalvinio
sprendimo variantai (,,Pramogų centras“). Profesijos vyr. mokytoja Daiva Davainytė ir profesijos
mokytoja metodininkė Asta Rimkienė.
Lapkričio 7 d. AP-49 grupei integruota pamoka „Koregavimo įrankiai, detalių
išskyrimas“. Profesijos mokytoja metodininkė Asta Rimkienė.
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Lapkričio 16 d. integruota Aplinkosaugos Inžinerijos ir Informacinių technologijų
atvira pamoka „Centrifugos skaičiavimas, panaudojant Excel“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė
Šeštakauskienė ir profesijos mokytoja metodininkė Nina Steponavičienė.
Lapkričio 17 d. atvira Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Birių medžiagų
hidrodinamika“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Lapkričio 17 d. atvira Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Dujinių dispersinių sistemų
perskyrimas“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Lapkričio 17 d. atvira Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Maišymas“. Profesijos vyr.
mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Lapkričio 17 d. atvira Inžinerinių medžiagų pamoka „Termocheminis metalų
apdirbimas“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Lapkričio 17 d. atvira Medžiagų mokslo pamoka „Praktinis darbas. Ketaus markių
šifravimas“. Profesijos vyr. mokytoja Birutė Šeštakauskienė.
Lapkričio 27 d. AS-54 grupei atvira pamoka. Pamokos tema: „Plytelių klijavimas ant
horizontalių paviršių“. Profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė.
Gruodžio 1 d. AP-57 ir EM-56 grupėms integruota pamoka „Reklaminio stendo
maketo parengimas ir apšvietimas“. Profesijos mokytoja metodininkė Asta Rimkienė ir profesijos
mokytojas Mindaugas Jonauskis.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. vykdomos 3 modulinės mokymo programos: mūrininko
modulinė mokymo programa 60 kreditų, interjero apipavidalintojo modulinė mokymo programa
110 kreditų, apdailininko (statybininko) modulinė mokymo programa 110 kreditų.
2017 m. mokinių priėmimas vykdomas per dokumentų elektroninį pateikimą LAMA
BPO informacinėje sistemoje.
Viekšnių skyriuje:
Sausio mėnesį profesijos mokytojų metodinėje darbo grupėje aptartas ir patvirtintas
2017 metų profesijos mokytojų metodinės darbo grupės planas. Vyko technologijų mokyklinio
brandos egzamino (TMBE) vertinimo nuostatų aptarimas, paskirti TMBE vadovai mokiniams, kurie
laikys šį egzaminą.
Vasario mėnesį aptartas baigiamųjų kursų mokinių išleidimas į gamybinę praktiką.
Siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę ir bendradarbiavimą su darbdaviais, nutarta išdalinti
baigiamųjų grupių mokiniams anonimines apklausos anketas. Praktikantų kompetencijų įvertinimo
anketa, kurioje darbdaviai įvertintų įvairias mokinių kompetencijas. Pasibaigus praktikai,
atsakingiems už mokinių praktiką paskirtiems mokytojams pristatyti užpildytas anketas kartu su
praktikos mokymo dienynais.
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Vasario mėn. SV-61 gr. MA-57 gr. TP-56 gr. SKO-62 gr. AD-55 gr. grupių mokiniai
išleisti į gamybinę praktiką. Išdalintos anoniminės apklausos anketos.
Balandžio 24 d. AK-67 grupės mokiniai išleisti į gamybinę praktiką. Išdalintos
anoniminės apklausos anketos.
Praktinis mokymas vyksta ne tik mokykloje, bet ir pas socialinius partnerius:
Vasario 6 d. maitinimo ir apgyvendinimo specialybės MA-57 grupės mokiniai vyko į
Mažeikių „Palma“ viešbutį susipažinti su galimomis darbo vietomis.
Vasario 10 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-56 grupės
mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo mokyklą. Mokiniai susipažino su sektoriniu
praktinio mokymo centru, atliko numatytas praktines užduotis.
Vasario 27 d. maitinimo ir apgyvendinimo specialybės MA-57 grupės mokiniai vyko į
Palangos sveikatos centrą „Energetikas“ susipažinti su galimomis darbo vietomis praktikai.
Kovo 16 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-59 grupės mokiniai
vyko į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą dalyvauti vairuotojų praktiniame mokyme esant slidžiai
dangai.
Balandžio 3 d. TP-63 grupės

mokiniai dalyvavo UAB „Rapsoila“ pažintinėje

ekskursijoje.
Lapkričio 24 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-63 grupės
mokiniai vyko į UAB „Henriko autoservisas“ vykdyti profesinį mokymą įmonėje.
Gruodžio 7 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-63 grupės
mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo mokyklos sektorinį centrą dalyvauti automobilių ir
traktorių mokomojo dalyko praktiniuose užsiėmimuose.
Gruodžio 14 d. technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės TP-59 grupės
mokiniai vyko į Plungės technologijų ir verslo mokyklos sektorinį centrą dalyvauti automobilių ir
traktorių mokomojo dalyko praktiniuose užsiėmimuose.
Sudaryta sutartis su UAB „MLVS“ dėl technikos nuomos mokinių praktiniam
mokymui.
Sudaryta sutartis su Plungės technologijų ir verslo mokyklos sektoriniu centru, dėl
mokinių praktinio mokymo.
Pratęstos ir atnaujintos sutartys su socialiniais partneriais.
Organizuoti konkursai, renginiai, šventės.
Vasario 8 d. organizuotas susitikimas su VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro
projekto „Atrask save“ dalyviai. Susitikimo metu dalyviai supažindinti su mokymo programomis,
mokyklos keliamais reikalavimais, apgyvendinimo sąlygomis, užklasine veikla, įsidarbinimo
galimybėmis po studijų.
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Vasario 13 d. organizuotas renginys „MPM Karjeros dienos 2017“. Susitikimas su
aukštosiomis mokyklomis.
Vasario 14 d. vyko mokyklinis suvirintojų profesinio meistriškumo konkursas
„Suvirintojų savaitė 2017“. Dalyvavo SED-46, SED-37 ir SED-38 grupių mokiniai.
Vasario 14 d. organizuotas renginys „MPM Karjeros dienos 2017“. Susitikimas su
darbdaviais.
Vasario 15 d. organizuotas susitikimas su VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro
projekto „Atrask save“ dalyviai. Susitikimo metu dalyviai supažindinti su mokymo programomis,
mokyklos keliamais reikalavimais, apgyvendinimo sąlygomis, užklasine veikla, įsidarbinimo
galimybėmis po studijų.
Vasario 20 d. organizuotas susitikimas su VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro
projekto „Atrask save“ dalyviai. Susitikimo metu dalyviai supažindinti su mokymo programomis,
mokyklos keliamais reikalavimais, apgyvendinimo sąlygomis, užklasine veikla, įsidarbinimo
galimybėmis po studijų.
Kovo 29 d. organizuotas susitikimas su VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro
projekto „Atrask save“ dalyviai. Susitikimo metu dalyviai supažindinti su mokymo programomis,
mokyklos keliamais reikalavimais, apgyvendinimo sąlygomis, užklasine veikla, įsidarbinimo
galimybėmis po studijų.
Balandžio 19 d. organizuojamas Atvirų durų dienos renginys. Renginio metu atvykę iš
kitų mokyklų mokiniai supažindinami su mokyklos mokomosiomis dirbtuvėmis, įrengtais
mokomaisiais kabinetais, mokytojai atsako į dominančius klausimus.
Rugsėjo 15 d. organizuota tradicinė Statybininkų dienos šventė „Mes mokame švęsti
2017“.
Lapkričio 6 – 10 d. organizuoti „Verslumo savaitė“ renginiai.
Lapkričio 6 d. organizuotas motyvacinis verslumo renginys „Verslas nuo nulio“.
Lapkričio 21 d. organizuota paroda „Suteik naują gyvenimą“ Europos atliekų
mažinimo savaitei paminėti.
Gruodžio 14 d. organizuota amatų mugė „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“.
Viekšnių skyriuje:
Vasario 21 – 24 d. apskaitininko ir kasininko specialybės savaitė. Savaitės eigoje
organizuotas apskaitos žinių patikrinimas SV-61, MA-57, TP-56, AK-67 grupių mokiniams.
Mokinių susitikimas su VSDFV Mažeikių skyriaus klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Alma
Šimkiene.
Vasario 27 d. – kovo 2 d. maistininkų specialybės savaitė „Spalvos, formos ir skonis“.
Dalyvavo mokiniai, mokytojai, grupių auklėtojai.
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Kovo 3 d. vyko veiklinimo renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių Senamiesčio
pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Kovo 13 d. vyko veiklinimo renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono Balėnų
pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Kovo 22 d. V-64 gr. mokiniai vyko į Mažeikių kultūros centrą dalyvauti II-oje
aukštųjų ir profesinių mokyklų mugėje „Karjeros avilys 2017“.
Kovo 24 d. kartu su MA-60 gr. mokiniais vykome į Šiaulių teritorinės darbo biržos
Akmenės skyriaus Jaunimo darbo centrą ir Ventos poskyrį, dalyvauti karjeros dienos renginyje,
pristatyti mokyklą, galimas pasirinkti mokymo programas, įstojimo sąlygas ir kt. Susirinkusiam
jaunimui suteikta išsami informacija, atsakyta į dominančius klausimus, vyko abipusis
bendravimas.
Kovo 24 d. mokykloje vyko karjeros dienos renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių
Sodų pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Balandžio 13 d. išvyka į Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus Jaunimo
darbo centrą, kur buvo pristatoma mokykla, specialybių mokymo programos, įstojimo sąlygos ir kt.
Susirinkusiam jaunimui suteikta išsami informacija, atsakyta į dominančius klausimus, vyko
abipusis bendravimas.
Balandžio 20 d. Atvirų durų dienos renginys. Renginio metu atvykę iš kitų mokyklų
mokiniai supažindinami su mokyklos mokomosiomis dirbtuvėmis, įrengtais mokomaisiais
kabinetais, mokytojai atsako į dominančius klausimus.
Gegužės 2 d. karjeros dienos renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių Pavasario
pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Gegužės 9 d. karjeros dienos renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono Sedos
Vytauto Mačernio gimnazijos 12 klasių mokiniai.
Gegužės 17 d. karjeros dienos renginys, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono Ruzgų
pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Rugsėjo 24 d. mokyklos mokinių, mokytojų pasiruošimas ir dalyvavimas tradicinėje
Mažeikių miesto šventėje „Bobų vasara 2017“.
Gruodžio 14 d. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo amatų mugėje „Kurkime
Kalėdų stebuklą kartu“, kuris vyko Mažeikių prekybos centre „Eifelis“.
2017 m. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyko pagal sudarytą tvarkaraštį:
Birželio 13 d. A-44 grupės mokinių asmens įgytų kompetencijų vertinimas.
Birželio 14 d. EM-35, PV-39, SED-37, AO-53 grupių mokinių asmens įgytų
kompetencijų vertinimas.
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Birželio 16 d. SED-38, AS-34, AP-36 grupių mokinių asmens įgytų kompetencijų
vertinimas.
Birželio 21 d. AS-60, SED-64, AAD-61 grupių mokinių asmens įgytų kompetencijų
vertinimas.
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinę ir praktinę aukščiausiais įvertinimais
išlaikė 10 mokinių: Karvauskienė Dovilė AO-53 gr., Sukačevskė Reda AO-53 gr., Žlibinienė Agnė
AO-53 gr., Marcinkevičiūtė Daiva AS-60 gr., Barauskienė Almina AAD-61 gr., Bukauskienė
Viktorija AAD-61 gr., Jurgelionytė-Šmukštienė Lina AAD-61 gr., Lazickytė Agnė AAD-61 gr.,
Valančauskienė Kristina AAD-61 gr., ir Paraščenko Pavel SED-62 gr.
Viekšnių skyriuje:
Gegužės 15 d. B kategorijos automobilio vairuotojo mokyklinis egzaminas, technikos
priežiūros verslo darbuotojo specialybės I kurso TP-63 grupės mokiniams.
Birželio 8 d. patvirtintos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos.
Birželio 12 d. TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) asmens įgytų
kompetencijų vertinimas TP-63 grupės mokiniams.
Birželio 13 d. TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) asmens įgytų
kompetencijų vertinimas TP-59 grupės mokiniams.
Birželio 15 d. SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų)
asmens įgytų kompetencijų vertinimas AD-55 ir TP-56 grupės mokiniams.
Birželio 19 d. AD-55 gr. TP-56 gr. MA-57 gr. SKO-62 gr. SV-61 asmens įgytų
kompetencijų vertinimas grupių mokiniams.
Birželio 23 d. AK-67 asmens įgytų kompetencijų vertinimas grupės mokiniams.
Atlikta baigiamųjų kursų mokinių anoniminė apklausa lūkesčių tyrimai baigus
mokyklą.
Rugpjūčio mėnesį vykdyta profesinio mokymo programų mokymo planų peržiūra.
Sudarytas naujos Apskaitininko ir kasininko modulinės programos mokymo planas.
Suagusiųjų profesinis mokymas.
Viekšnių skyriuje nuolat vyksta mokymai pagal šias tęstinio mokymo programas:
Ūkininkavimo pradmenų, SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų), SZ
kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų), TR1 ir TR2 kategorijos
traktorių vairuotojų (traktorininkų). 2017 metais Asmenų skaičius pagal formaliojo tęstinio
profesinio mokymo programas – 201 asmuo.
Profesijos mokytojų metodinės grupės veikla.
Organizuoti metodiniai užsiėmimai, seminarai (metodinės grupės narių), atviros
ir integruotos pamokos, metodinės išvykos, posėdžiai.
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Sausio mėnesį profesijos mokytojų metodinėje darbo grupėje buvo aptartas ir
patvirtintas 2017 metų profesijos mokytojų metodinės darbo grupės planas. Pravesta 12 profesijos
mokytojų metodinės grupės (PMMG) posėdžių, kuriuose aptarti svarbūs profesijos mokytojams
klausimai: aptarti ir patvirtinti koreguoti bei naujai parengti profesinių kompetencijų vertinimo
teorinės dalies (žinių) vertinimo testai ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotys; aprobuotos
profesijos mokytojų parengtos metodinės mokymo priemonės; aptarti profesijos mokytojų
organizuojami renginiai; įvertinti ankstesni mokinių pasiekimai ir teikti pasiūlymai dėl jų
užskaitymo; aptarti profesinio mokymo rezultatai; atliktas mokomųjų dalykų programų
koregavimas; diskutuota apie vykdytą pasirengimą įgyvendinti modulines programas; skleista
profesinė patirtis vykdant ugdymo procesą ir kt.
Vykdoma gerosios patirties sklaida tarpusavyje.
Pravestos 9 integruotos pamokos:
mokytoja metodininkė V. Šiaulienė ir vyr. mokytoja V. Vaitkevičienė pravedė atvirą
integruotą matematikos ir specialybės technologijų pamoką AS-45 gr. „Apdailinamų paviršių plotų
ir naudojamų medžiagų kiekių skaičiavimas“, 2017-04-06;
mokytoja B. Šeštakauskienė ir mokytoja metodininkė N. Steponavičienė pravedė
atvirą integruotą Aplinkos inžinerijos ir Informacinių technologijų pamoką AAD-58 gr. mokiniams,
kurioje Centrifugos skaičiuotę mokiniai atliko naudodamiesi Excel programa, 2017-11-16;
vyr. mokytojos D. Žukauskienė ir R. Jurkūnienė pravedė 3 integruotas pamokas:
Apšvietimo įrenginių ir elektros instaliacijos montavimo darbų technologijos ir Elektros energijos
tiekimo ir vartojimo technologijos pamoka EM-56 gr. mokiniams tema „Instaliacijos trasų
parengimas“ integruojant temą „Kabelių montavimas“, 2017-01-25;
Elektros energijos tiekimo ir vartojimo technologijos ir Apšvietimo įrenginių ir
elektros instaliacijos montavimo darbų technologijos pamoka EM-47 gr. mokiniams tema „Antgalių
prijungimas prie kabelinių gyslų“ integruojant

temą „Apšvietimo įrenginių montavimo

technologija“, 2017-01-27;
Elektrotechninės medžiagos ir Elektros energijos tiekimo ir vartojimo technologijos
pamoka ER-62 gr. mokiniams tema „Elektrokeraminės medžiagos integruojant temą „Elektros
kabeliai“, 2017-03-14;
vyr. mokytoja Asta Rimkienė ir profesijos vyr. mokytoja Vilma Ramanauskienė AP57 ir AS-67 grupėms integruota pamoka „Medžiagų pjaustymo, šlifavimo, formavimo, valymo,
klijavimo, spausdinimo taisyklės“ 2017-10-20;
profesijos vyr. mokytoja D. Davainytė ir profesijos vyr. mokytoja Asta Rimkienė AP49 grupei integruota pamoka Interjero projektavimas ir Kompiuterinis projektavimas, tema: „Erdvės
keitimas spalvų pagalba. Interjero spalvinio sprendimo variantai (,,Pramogų centras“) 2017-11-07;
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profesijos vyr. mokytoja A. Rimkienė AP-49 grupei integruota pamoka „Koregavimo
įrankiai, detalių išskyrimas“, 2017-11-07;
profesijos vyr. mokytoja A. Rimkienė ir profesijos mokytojas M. Jonauskis AP-57 ir
EM-56 grupėms integruota pamoka „Reklaminio stendo maketo parengimas ir apšvietimas“, 201712-01.
Pravestos atviros pamokos:
mokytoja B. Šeštakauskienė pravedė 9 atviras pamokas:
Aplinkos chemijos praktinio mokymo pamoka „Tankio nustatymas“, 2017-03-06;
Vandenvalos įrenginių pamoka „NPĮ mechaninio valymo įrenginio technologinė
schema“, 2017-03-21;
Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Hidrauliniai nuostoliai“, 2017-09-27;
Medžiagų mokslo pamoka „Plieno žymėjimas pagal ES standartus“, 2017-10-10;
Aplinkosaugos inžinerijos pamoka „Birių medžiagų hidrodinamika; Aplinkosaugos
inžinerijos pamoka „Dujinių dispersinių sistemų perskyrimas“; Aplinkosaugos inžinerijos pamoka
„Maišymas“; Inžinerinių medžiagų pamoka „Termocheminis metalų apdirbimas“; Medžiagų
mokslo pamoka „Praktinis darbas. Ketaus markių šifravimas“, 2017-11-17.
Mokytoja metodininkė V. Šiaulienė pravedė 3 atviras pamokas:
AS-54 grupei atvira pamoka UAB „BIKUVOS" prekyba parduotuvėje, tema:
„Statybinių medžiagų parduotuvės: specifika ir dažymo medžiagų asortimentas“, 2017-10-17;
AP-49 grupei atvira pamoka UAB „BIKUVOS“ prekyba parduotuvėje, tema:
„Statybinių medžiagų parduotuvės: specifika ir dažymo medžiagų asortimentas“, 2017-10-19;
AS-54 grupei atvira pamoka, tema: „Plytelių klijavimas ant horizontalių paviršių“,
2017-11-27.
Vyr. mokytoja A. Rimkienė pravedė 1 atvirą pamoką:
AP-49 grupei atvira pamoka „Magnetinio paveikslo kūrimas“, 2017-05-18.
Mokykloje

organizuotas

Nacionalinis

interjero

apipavidalintojų

profesinio

meistriškumo konkursas vyr. mokytojos A. Rimkienė, A. Perminienė, D. Davainytė, 2017-04-03.
Vykdomas mokinių konsultavimas, suteikiama pagalba, kad būtų pasiekiamos
gilesnės profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai.
Patvirtinti gamybinės praktikos darbo planai A-44, EM-35, PV-39, AP-36, AS-34,
AS-60, SED-37, SED-38, SED-64, AAD-61, ir AO-53 grupėms.
Peržiūrėti, patikslinti teorinės dalies (žinių) testai ir praktinės dalies (gebėjimų)
užduotys asmens įgytų kompetencijų vertinimui baigiamųjų grupių mokiniams. Išsiųsta į Šiaulių
pramonės, prekybos ir amatų rūmus.

13

Vykdytos konsultacijos pagal patvirtintą grafiką mokiniams besiruošiantiems
kompetencijų vertinimui.
Birželio mėn. sudarytos sąlygos bei užtikrintos galimybės vykdyti asmens įgytų
kompetencijų vertinimus baigiamųjų grupių mokiniams (A-44, EM-35, PV-39, AP-36, AS-34, AS60, SED-37, SED-38, SED-64, AAD-61, ir AO-53 gr.).
Atlikta renginių refleksija darbo grupėse.
Viekšnių skyriuje:
Pravesta 10 profesijos mokytojų metodinės grupės (PMMG) posėdžių, kuriuose buvo
aptariami svarbūs profesijos mokytojams klausimai. Aprobuojamos profesijos mokytojų parengtos
metodinės mokymo priemonės. Aptariama profesijos mokytojų organizuojamų renginių eiga.
Įvertinami ankstesni mokinių pasiekimai ir teikiami pasiūlymai dėl jų užskaitymo. Aptariami
profesinio mokymo rezultatai. Skleidžiama profesinė patirtis vykdant ugdymo procesą ir kt.
Pravestos 3 integruotos pamokos:
Spalio 12 d. Erika Bertulienė, vyr. anglų kalbos mokytoja ir Geleta Gelvinauskienė,
vyr. profesijos mokytoja, vedė integruotas specialybės (konditerijos) pamokas anglų kalba.
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjai, III kurso mokiniai išsivertė Jemio Oliverio receptą
iš anglų kalbos ir pagamino puikius migdolinius keksiukus su citrinos ir rozmarinų užpilu.
Lapkričio 14 d. mokytojai Tatjana Kinčinienė ir Mindaugas Kulvinskas vedė atviras
integruotas Suvirinimo technologijos ir kalvystės pagrindų bei fizikos pamokas.
Gruodžio 7 d. vyko atviros integruotos informacinių technologijų ir anglų kalbos
pamokos TP-63 grupės mokiniams. Pamokas vedė informacinių technologijų mokytojas Valdas
Motuzas ir anglų kalbos mokytoja Erika Bertulienė.
Veiklinimo pamokos:
Kovo 3 d. mokykloje lankėsi Senamiesčio pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai.
Pažintinio vizito metu buvo pristatyta mokykla, mokymo programos. Profesijos mokytojai
Algimantas Beniušis, Rimantas Gureckis, Česlovas Pečetauskas, Petras Čiuladis, Elena
Tamošauskienė, Danutė Barakauskienė, Alfredas Vėlavičius, suteikė puikią galimybę per vieną
dieną mokiniams „pasimatuoti“ norimą profesiją.
Kovo 24 d. lankėsi Sodų pagrindinės mokyklos mokiniai. Profesijos mokytojai
Algimantas Beniušis, Rimantas Gureckis, Česlovas Pečetauskas, Petras Čiuladis, Elena
Tamošauskienė, Alfredas Vėlavičius, suteikė puikią galimybę per vieną dieną mokiniams
„pasimatuoti“ norimą profesiją.
Balandžio 20 d. vyko „Atvirų durų diena“. Atvykę svečiai galėjo apžiūrėti mokyklą,
susipažinti su profesijomis, praktiškai išbandyti įvairias veiklas.
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Gegužės 2 d. lankėsi Pavasario pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniai. Pažintinio
vizito metu buvo pristatyta mokykla, mokymo programos. Profesijos mokytojai Algimantas
Beniušis, Česlovas Pečetauskas, Petras Čiuladis, Elena Tamošauskienė, Alfredas Vėlavičius, Geleta
Gelvinauskienė, Erika Bertulienė suteikė puikią galimybę per vieną dieną mokiniams „pasimatuoti“
norimą profesiją.
Gegužės 9 d. mokykloje lankėsi Sedos V. Mačernio gimnazijos mokiniai.
Gegužės 17 d. mokykloje lankėsi Ruzgų pagrindinės mokyklos mokiniai. Karjeros
koordinatorė Gitana Gabalytė, anglų kalbos vyr. mokytoja Erika Bertulienė, bei profesijos
mokytojai G. Gelvinauskiekė ir P. Čiuladis įdomiai papasakojo apie mokomas profesijas,
supažindino su mokykla, mokymosi sąlygomis, kabinetais, dirbtuvėmis, sudarė sąlygas mokiniams
išbandyti save dirbant.
Vykdoma gerosios patirties sklaida tarpusavyje.
Vykdomas mokinių konsultavimas pagal kiekvieno profesijos mokytojo individualų
konsultacijų grafiką.
Projektinė

veikla,

metodiniai

darbai,

parodos,

kita

veikla.

Dalyvauta

seminaruose, konferencijose.
Mokyklos mokiniai turi galimybę stažuotis užsienyje pagal ERASMUS+: Leonardo
da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų
tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034887. Spalio 28–lapkričio 16 d. dieną
aštuoni Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai ir keturi Viekšnių skyriaus mokiniai bei
profesijos vyr. mokytoja Daina Žukauskienė buvo išvykę į Vokietiją (Hamburgą). Dalyvių
praktikos pasiekimai buvo įvertinti stažuotės sertifikatais, Europos mobilumo dokumentu, kuris
įskaitomas į profesinio mokymo praktinio mokymo įvertinimą. Lapkričio 5–24 dienomis mūsų
mokyklos mokiniai dalyvavo profesinėje stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Į stažuotę vyko EM-56
gr. mokinys Aurimas Latakas, ER-62 gr. mokinys Edmundas Tranauskis, AS-54 gr. mokiniai
Eimantas Alšauskas ir Svajūnas Želvys. Mokinius lydėjo praktinio mokymo vadovas Dangiras
Gurauskas.
Profesijos mokytojai didelį dėmesį teikia pamokos kokybei rengia ir aprobuoja
metodines priemones, atnaujina mokomąją medžiagą. Pateikta ir aprobuota 73 profesijos mokytojų
N. Steponavičienės, D. Žukauskienės, J. Čapienės, B. Butnoriutės,

B. Šeštakauskienės, G.J.

Pavlovienės, R. Jurkūnienės, A. Perminienės, R. Ažukienės, D. Rusienės, D. Niūniavos, A.
Kontenienės, A. Rimkienės, V. Andrijaičio, M. Jonauskio, R. Žlibino, V. Karvauskienės ir V.
Šiaulienės dėstomų dalykų metodinės priemonės ir mokomoji medžiaga.
Pakoreguoti, pateikti pristatymui ir patvirtinti visų profesijos mokytojų ilgalaikiai
planai 2017–2018 m. m.
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Mokiniai gali naudotis mokyklos profesijos mokytojų parengta mokomąja ir metodine
medžiaga moodle aplinkoje: elektrikai – 17 dalykų (modulių); naftos produktų operatoriai – 9
dalykus; suvirintojai – 10 dalykų; statybininkai – 7 dalykus; aplinkos apsaugos darbuotojai – 8
dalykus; apeigų ir švenčių organizatoriai – 6 dalykus, menų – 9 dalykus; bendrųjų dalykų –
ekonomikos ir verslo pagrindų, buhalterinės apskaitos, karjeros, psichologijos ir profesinės etikos,
braižybos ir civilinės saugos.
Mokiniai vyko į edukacines ekskursijas:
EM-47 gr. mokiniai į UAB „Akmenės cementas“ su prof. mokytojais

D.

Žukauskiene, M. Jonauskiu,
AAD-61 gr. mokiniai į UAB „Rapsoila” su prof. mokytoja B. Šeštakauskiene,
Į UAB „Jerubaičių sąvartyną“ vyr. prof. mokytoja J. Čapienė,
Į Kamanų rezervatą mokyt. S. Kiškėnienė ir S. Kuzmickytė,
Į Mažeikių miesto nuotekų valymo įrenginius prof. vyr mokytoja R. Ažukienė,
Į Mažeikių miesto vandenvietę prof. vyr. mokytoja B. Butnoriutė,
Į IKI prekybos centrą prof. vyr. mokytojos E. Tamošauskienė ir V. Karvauskienė.
Vasario 9 d. maitinimo ir apgyvendinimo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo,
aplinkos apsaugos darbuotojo, apdailininko (statybininko) ir elektromontuotojo specialybių III
kurso mokiniai kartu su mokyklos administracija ir praktikos vadovais lankėsi sveikatos centre
„Energetikas“. Sudaryta galimybė III kurso mokiniams atlikti baigiamąją praktiką ir patobulinti
turimas kompetencijas bei įgyti praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje.
Gruodžio 12–20 d. vyko AS-45, AS-54, M-71 grupių mokinių praktinių įgūdžių
tobulinimas VšĮ Telšių RPMC, vyr. profesijos mokytojos V. Karvauskienė, V. Ramanauskienė,
mokytojai metodininkai V. Šiaulienė, D. Niūniava.
Pagal modulines programas mokomiems mokiniams, siekiantiems įgyti interjero
apipavidalintojų, mūrininko, apdailininko (statybininko) profesijas, parengti pamokų tinkleliai:
interjero apipavidalintojų prof. vyr. mokytoja Asta Rimkienė; mūrininko prof. vyr. mokytoja Vida
Karvauskienė; apdailininko (statybininko) prof. vyr. mokytoja Vilma Ramanauskienė.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. vykdomos 3 modulinės mokymo programos: mūrininko
modulinė mokymo programa 60 kreditų, interjero apipavidalintojo modulinė mokymo programa
110 kreditų, apdailininko (statybininko) modulinė mokymo programa 110 kreditų.
Viekšnių skyriuje:
Pateikta ir aprobuota mokytojų D. Barakauskienės, T. Kinčinienės, G. Gelvinauskienė,
R. Gureckio, A. Beniušio, A. Vėlavičiaus, A. Grušienės, E. Tamošauskienės dėstomų dalykų
metodinė medžiaga.
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Vasario 2-4 d. Litexpo parodoje „Studijos 2017“ dalyvavo verslo ir paslaugų
profesinio mokymo vedėja T. Kinčinienė, praktinio mokymo vadovas A. Vėlavičius ir profesijos
vyr. mokytoja D. Davainytė.
Vasario 10 d. TP-56 grupės mokiniai ir profesijos mokytojai lankėsi Plungės
technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto
sektoriniame centre. Mokiniai supažindinti su mokomąja baze, įranga ir įrankiais. Po pažintinės
ekskursijos vyko individualaus vairavimo pamokos, mokiniai mokėsi valdyti naujausią techniką:
mini ekskavatorių, ratinį traktorių, universalų krautuvą.
Kovo 16 d. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome įrengtose slidžiose trasose
vyko TP-59 gr. mokinių ir mokytojų vairavimo gebėjimų išbandymas. Buvo atliekami praktiniai
važiavimai mokomuoju automobiliu. Išbandyti du moduliai su slidžiomis trasomis. Centro įrengtoje
slidžioje nuokalnėje ir šoninio slydimo modulio trasoje mokiniai ir mokytojai praktiškai pajuto
automobilį ekstremalioje situacijoje.
Kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre šurmuliavo aukštųjų ir
profesinių mokyklų mugė „Karjeros avilys 2017“. Mokiniai ir mokytojai demonstravo profesijas
gyvai, suteikė visą reikalingą informaciją apie stojimo bei mokymosi sąlygas, įsidarbinimo
galimybes.
Balandžio 6 d Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriuje vyko konkursas
„Profesionaliausias prekybininkas“. Konkurse dalyvavo 22 mokiniai iš 11 Lietuvos profesinių
mokyklų, kuriose yra mokoma prekybos darbuotojo specialybės. Viekšnių skyrių atstovavo SV-65
grupės mokinės Ilona Lukošienė ir Agnė Vaičienė, kurias konkursui ruošė mokytoja metodininkė
Adolfina Grušienė.
Gegužės 28 d. vyko informacinės pažintinės laidos „Nuo amato iki verslo“ filmavimas
mokykloje.
Rugsėjo 24 d. Mažeikiuose vykusiame renginyje ,,Bobų vasara 2017” karštu šiupiniu
dalyvius vaišino mokiniai D. Barvydytė, S. Kozytė, profesijos vyr. mokytoja G. Gelvinauskienė ir
kiti.
Spalio mėn. profesijos mokytojai A.Vėlavičius ir R. Gureckis dalyvavo seminare
„Andragoginių žinių įvadinis kursas“. Profesijos mokytojų metodinio susirinkimo metu jie pristatė
skaidres ir pasidalino seminare įgytomis žiniomis.
Lapkričio 21 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuojamoje
diskusijoje „Maitinio paslaugų sektoriaus profesinio mokymo programos“ dalyvavo praktinio
mokymo vadovas A. Vėlavičius, profesijos vyr. mokytojos E. Tamošauskienė ir G. Gelvinauskienė.
Spalio 24 d. mokiniai Daiva Barvydytė, Dainora Švelnytė, Samanta Kozytė, Lina
Petuškinaitė, Deivydas Švelnys ir Renatas Garalis su muzikos mokytoja metodininke Milda
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Teniene ir profesijos vyr. mokytoja Geleta Gelvinauskiene dalyvavo regioniniame etnokultūriniame
projekte ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas", kurį organizavo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų varžytuvės vyko
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre. Komanda užėmė I vietą.
Lapkričio 30 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro organizuojamose respublikinėse varžytuvėse pagal projektą „Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“. Mokyklos komanda užėmė I vietą. Mokinius ruošė
mokytojos M. Tenienė ir G. Gelvinauskienė.
Gruodžio 1 d. mokytoja metodininkė A. Grušienė su mokiniais lankėsi parodoje
„Šiauliai 2017“.
Gruodžio 3 d. mokytoja G. Gelvinauskienė su MA-60, V-64 grupių mokiniais
dalyvavo neįgaliųjų žmonių dienos paminėjime, kuris vyko prie Mažeikių kultūros centro. Renginio
metu mokiniai padėjo organizatoriams dalinti saldumynus, košę ir karštą arbatą.
Gruodžio 14 d. dalyvavome mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kurioje
mokiniai prekiavo išskirtinio skonio ir dizaino kalėdiniais nameliais, šviežiais šakočiais, kalvystės
dirbiniais. Viekšnių skyriaus komanda ,,Kalėdiniai kepiniai“ gavo versliausios komandos
nominaciją. Meduolinių namelių komandai vadovavo profesijos vyr. mokytoja E. Tamošauskienė.
Gruodžio 15 d. TP-59 grupės mokiniai ir profesijos vyr. mokytojas Rimantas Gureckis
lankėsi Plungės technologijų ir verslo mokykloje. Susipažino su naujausia žemės ūkio technika,
lavino praktinius įgūdžius valdant ekskavatorių ir krautuvą.
Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose profesinio meistriškumo
konkursuose, seminaruose, konferencijose, parodose, įvairiuose renginiuose.
1. Mokyklos statybos profesijų atstovai dalyvavo respublikiniame „Jaunųjų Lietuvos
meistrų“ konkurse, profesijos mokytojai V. Šiaulienė, D. Niūniava, V. Karvauskienė, N.
Steponavičienė.
2. Sausio mėn. mokytojai metodininkai D. Niūniava ir V. Šiaulienė parengė konkursui
straipsnį „Polistirolo mitų laužytojai“.
3. Kovo mėn. parengtas straipsnis „Sienos mūras ARKO blokais. Jų šiltinimas ETNA
polistirolu“, profesijos mokytojai V. Šiaulienė, A. Kontenienė, D. Niūniava.
4. Mokyklos pristatyme Litexpo parodoje „Studijos 2017” vasario 2–4 d. mokyklos
ekspozicijai buvo pasirinkta foto siena – lentos, ant kurios kreida parašytas tekstas ir piešinukai,
vaizdas. Stendui išskirtinumo ir jaukumo suteikė tuo pačiu stiliumi pasiūtais rūbais mokyklą
reprezentavę AO-59 grupės mokinė K. Petrauskytė ir SED-46 grupės mokinys R. Antanavičiaus,
profesijos mokytojai A. Rimkienė ir M. Jonauskis. Rankinio medžio apdirbimo technologijas gyvai
demonstravo AS-54 grupės mokiniai L. Šadauskas ir D. Česnauskas, kuriems vadovavo profesijos
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mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava. Mokyklos stendą parodos lankytojai įvardijo kaip
stilingiausią, originaliausią ir gražiausią. Su šiuo projektu daugiausia dirbo M. Jonauskis, A.
Kupstys, R. Špokauskas, D. Niūniava, A. Perminienė, D. Davainytė, V. Ramanauskienė, V.
Karvauskienė.
5. Kovo 2 d. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko nacionalinis
profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis statybininkas 2017“, inicijuotas kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centro architektūros ir statybos profesinio mokymo metodinės komisijos
ir pagrindinio konkurso rėmėjo – UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ (organizatoriai VšĮ
„Vilniaus statybininkų rengimo centras“ ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras).
Konkurse dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš dvylikos profesinių mokyklų. Mažeikių politechnikos
mokyklos komanda iškovojo trečiąją vietą.
6. Kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre vykusioje II-oje aukštųjų
ir profesinių mokyklų mugėje „Karjeros avilys 2017“ mokyklos mokiniai ir mokytojai supažindino
mugės lankytojus su profesijomis gyvai. Suteikė reikalingą informaciją apie stojimo bei mokymosi
sąlygas, įsidarbinimo galimybes. Mūsų mokyklos atstovai mokyklai pristatyti parengė trumpą
pasirodymą su šviesos efektais. Ekspozicijai buvo pasirinkta foto siena, joje surašytos mokykloje
rengiamos specialybės. Mokyklą reprezentavo AO-59 gr. mokinės P. Brazdeikytė, J. Butaitė, K.
Petrauskytė, N. Raudytė, I. Šimkutė ir SED-46 gr. mokinys R. Antanavičius su profesijos
mokytojais.
7. Balandžio 6 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje vyko
respublikinis mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Profesionaliausias prekybininkas“.
Konkurse mūsų mokyklai atstovavo prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės ir Viekšnių
skyriaus smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės mokiniai. PV-39 gr. K. Virkšaitė surinko 87
balus iš 100 galimų, o PV-48 grupės S. Jucytė – 86 balus. S. Jucytė pelnė komisijos simpatijas už
prekės pristatymo įtaigumą ir buvo apdovanota „Vagos“ leidyklos Charles Martin knyga „Kalnas
tarp mūsų“. Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos E. Pusvaškė, V. Karvauskienė, D.
Rusienė ir E. Tamošauskienė.
8. Balandžio 13 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko respublikinė konferencija
„Mokykla ir karjeros sėkmė“. Pranešimus skaitė ir mokyklos mokytojai:
Pranešimą „Jaunimo verslumo ugdymas Mažeikių politechnikos mokykloje“ skaitė
mokyklos profesijos mokytoja E. Pusvaškė;
Pranešimą „Profesijos mokytojų vadybinių kompetencijų įtaka vykdant profesinį
veiklinimą mokykloje ir už jos ribų“ skaitė profesijos mokytoja metodininkė V. Šiaulienė;
Pranešimą „Dekoratyvinio apšvietimo panaudojimo galimybės“ skaitė profesijos
mokytojas M. Jonauskis;
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Pranešimą „Kūrybiškumo ugdymas praktinio mokymo pamokose pasitelkiant
informacinių ir komunikacinių technologijų naujoves“ skaitė profesijos mokytoja A. Rimkienė.
Profesijos mokytoja metodininkė V. Šiaulienė pristatė stendinį pranešimą „Mokinių
profesinio veiklinimo patirtis ir veiklos rezultatai“, kuris sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo.
9. Balandžio 27 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje
organizuotame mados ir grožio šventėje – tarptautiniame konkurse „Savas stilius 2017“ mokyklai
atstovavo interjero apipavidalintojų mokytoja A. Rimkienė. Sukurta popierinė kolekcija, kurią
demonstravo įvairių specialybių mokiniai. Pasirodymui choreografiją kūrė mokytojas R. Žlibinas.
Apšvietimą – profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Žiūrovams buvo pristatytas avangardinis
mini spektaklis „Veidrodžių šalyje“. Pasirodymas pelnė nominaciją „Teatrališkiausia kolekcija“ ir
kolekcijos kūrėjai apdovanoti diplomu bei atminimo dovanėlėmis.
10. Gegužės 28 d. vyko informacinės pažintinės laidos „Nuo amato iki verslo“
filmavimas mokykloje.
11. Rugsėjo 24 d. Mažeikiuose vykusiame renginyje ,,Bobų vasara 2017“ mokiniai su
mokytojais žygiavo šventinėje eisenoje – primindami miestui apie savo mokyklą nešėsi pačių
pagamintą didelį dekoratyvinį pieštuką. Įsirengė kiemelį, kuriame pristatė mokyklą. Renginio
dalyviai, apsilankę mokyklos kiemelyje, galėjo susipažinti su mokykloje ruošiamomis
specialybėmis, pabendrauti su mokytojais ir mokiniais, pasigaminti simbolį, susijusį su mūsų
mokykla. Šventės prieigas papuošė mokytojų ir mokinių pagamintas tūrinis užrašas „MPM myli
Mažeikius“.
12. Rugsėjo 30 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vykusioje tarptautinėje Šiaurės
Lietuvos parodoje-mugėje „AgroJoniškis 2017“ vyko floristinių kilimų konkursas „Atkurtai
Lietuvai 100“. Jame dalyvavo mūsų mokyklos atstovai: mokiniai D. Uikis ir G. Jokubonaitė bei
dailės vyr. mokytoja A. Perminienė.
13. Lapkričio 21 d. Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės
sektoriniame praktinio mokymo centre vykusiame nacionaliniame profesinio meistriškumo
konkurse „Elektros įrenginių elektromechanikas 2017“ dalyvavo 14 konkurso dalyvių iš 7 mokyklų.
Mūsų mokyklos dalyvavo EM-47 gr. mokinys S. Barkus ir ER-62 gr. mokinys G. Bukontas.
Konkursui mokinius ruošė ir juos lydėjo profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Pasirodė gerai,
nors ir prizinių vietų neužėmė.
14. Lapkričio 23 d. Kauno taikomosios dailės mokykloje vyko Lietuvos profesinių
mokyklų interjero apipavidalintojo mokymo programos mokinių profesinio meistriškumo
konkursas „Mano svajonių kambarys 2017. Dekoratyvinis akcentas“. Mūsų mokyklai atstovavo III
kurso AP-49 gr. mokinės R. Kaubrytė ir D. Mikšiūnaitė bei profesijos vyr. mokytoja D. Davainytė.
AP-49 grupės mokinė R. Kaubrytė užėmė antrąją vietą.
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15. Lapkričio 30 d. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centre vyko Lietuvos
profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi pagal apdailininko (statybininko) mokymo
programą ir pastatų restauratoriaus mokymo programas, nacionalinio profesinio meistriškumo
konkursas „Apdailininkas (statybininkas) 2017“. Konkurse dalyvavo mokiniai D. Jokšas ir D.
Krapauskas, profesijos mokytojas metodininkas D. Nūniava.
16. Lapkričio 30 d. Mažeikių muziejuje surengta tarptautinė metodinė-praktinė
konferencija „Tautinis kostiumas 2017“. Mūsų mokyklos mokinės atliko muzikinę-choreografinę
kompoziciją „Ritmo paliesti“, kurią sukūrė ir įgyvendino mokytojai R. Žlibinas, A.Rimkienė, D.
Niūniava, A. Perminienė, M. Jonauskis, V. Pikturnienė, V. Andrijaitis ir kviestinė viešnia iš J.
Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro I. Pocienė.
17. Gruodžio 14 d. kartu su 16 Žemaitijos regiono švietimo įstaigų mokinių komandų
dalyvauta prekybos centre „Eifelis” mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mokyklos mokiniai
prekiavo savo pagamintais gaminiais. Šiemet dalį lėšų, gautų už parduotus gaminius, nutarta
paaukoti visuomeninei organizacijai „Gerumo galia“. Mažeikių politechnikos mokyklos komanda:
„Naudingi rankdarbiai“ tapo inovatyviausia. Pagamino pintų dirbinių iš virvės ir
medinių dėlionių.
„Meistriukas“ prekiavo dekupažuotomis kėdutėmis. Išrinkta konkurencingiausia
komanda.
Profesijos mokytojai tobulino savo kompetencijas seminaruose, konferencijose,
mokymuose.
Gegužės 17 d. profesijos mokytojai R. Ažukienė, B. Butnoriutė, J. Čapienė, G.J
Pavlovienė ir B. Šeštakauskienė Litexpo parodoje dalyvavo trijuose UAB „LaboChema LT“
organizuotuose seminaruose „Aplinkosauga. Oras“, „Aplinkosauga. Vanduo“,

„Pakuotės

testavimas nuo žaliavos iki galutinio produkto“. Profesijos mokytojų metodinio susirinkimo metu
jos pasidalino seminare įgytomis žiniomis.
Profesijos mokytojai susipažįsta su galimais socialiniais partneriais.
Balandžio 6 d. suvirintojų profesijos mokytojai T. Kinčinienė ir T. Gudavičius kartu
su Mažeikių rajono metalo apdirbimo įmonių vadovais lankėsi Šiaulių miesto metalo apdirbimo
įmonėse. Jie susipažino su Šiaulių metalo apdirbimo įmonių UAB „Kalvis“, „ROL Group“
gamyklos bei įmonės „Fortas“ veikla ir jų gaminama produkcija. Aplankė Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmus, susitiko su prezidentu V. Japertu bei generaliniu direktoriumi A.
Jonuška.
Gegužės 30 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko ERASMUS+: Leonardo da
Vinci programos asmenų mobilumo projekto „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į
kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832 baigiamojo renginio regioninė
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konferencija „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES
šalių patirtimi“. Konferenciją pradėjo mokyklos projektų koordinatorė E. Pusvaškė. Praktinį
užsiėmimą „Bendras požiūris – bendras darbas“, kurį vedė Mažeikių politechnikos mokyklos vyr.
profesijos mokytoja A. Rimkienė ir profesijos mokytojas M. Jonauskis. Užsiėmimo tikslas –
suvienyti visus bendram darbui ir pasiekti bendrą rezultatą. Mažeikių politechnikos mokyklos, VšĮ
Telšių regioninis profesinio rengimo centro bei Mažeikių verslininkų asociacijos vadovai pasirašė
bendrąsias rekomendacijas „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“, kurios
prisidės prie profesinių mokyklų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, investuojant į
profesinį mokymą bei profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo didinimo,
rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus.
Viekšnių skyriuje:
Profesijos mokytojai buvo išvykę į stažuotes užsienyje.
Balandžio 2–9 d. profesijos mokytojos Adolfina Grušienė, Danutė Barakauskienė ir
praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius, kartu su kolegomis iš VšĮ Telšių profesinio
rengimo centro bei Mažeikių verslininkų asociacijos nariais, buvo išvykę į stažuotę Tenerifėje pagal
ERASMUS+ mobilumo projektą „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą
specialistą“.
Spalio 28 d. trims savaitėms keturi Viekšnių skyriaus technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybių mokiniai vyko į stažuotę Vokietijoje.
Lapkričio 5–24 d. pagal mokinių projektą „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų
tobulinimas darbo vietoje“ į profesinę darbinę stažuotę Londone vyko MA-60 mokinės D.
Barvydytė ir D. Petkutė, V-64 grupės mokinės A. Jankauskaitė ir S. Kozytė.
Organizuoti konkursai, renginiai, šventės.
1. Vasario 6–10 d. mokykloje vyko elektrikų profesijos savaitės renginiai.
Vasario 7 d. elektros įrenginių elektromechaniko ir elektromontuotojo specialybės
mokiniai klausėsi įdomios paskaitos, kurioje ER-62 gr. mokinys A. Jurkūnas dalinosi patirtimi –
demonstravo savo sumontuotą šiuolaikinę įrangą, skirtą temperatūrai ir drėgmei kontroliuoti gėlių
ūkyje. EM-35 gr. mokinys A. Alekna pristatė Lietuvoje veikiančias elektrines, demonstravo
filmukus apie elektrines, naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius, pateikė atmintinę
elektros vartotojams.
Vasario 8 d. EM-35 ir EM-47 grupių mokiniai vyko į Šiaulių valstybinės kolegijos
verslo ir technologijų fakultetą. Dalyvavo elektros inžinerijos katedros organizuotame konkurse
„Geriausias elektrikas“. Elektrikų profesijos savaitę organizavo profesijos mokytojai R. Jurkūnienė,
D. Žukauskienė, M. Jonauskis ir praktinio mokymo vadovas D. Gurauskas.
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2. Vasario 17 d. mokykloje organizuoti suvirintojų savaitės renginiai. Vienas iš jų –
suvirintojų profesinio meistriškumo konkursas „Suvirintojų savaitė 2017“. Jame dalyvavo II kurso
SED-46, III kurso SED-37 ir SED-38 grupių mokinių atstovai. Geriausiai tarp antrakursių pasirodė
M. Norkus, II-ąją vietą užėmė D. Šimkus, o III-ąją V. Jankauskas. Iš trečiakursių I-ąją vietą laimėjo
SED-38 grupės mokinys Š. Kniukšta. Antras buvo A. Jablonskis iš tos pačios grupės, o trečias
SED-37 grupės mokinys J. Bružas. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai. Kitas renginys – mokomoji
ekskursija. Į ją vyko SED-46 gr. mokiniai. Jie aplankė UAB „Mažeikių butų ūkis“, domėjosi
įmonės teikiamomis paslaugomis, apžiūrėjo dirbtuvėse su įvairiais užraktais gaminamas duris, kitus
gaminius – pašto dėžutes, kelio ženklus, suoliukus.
3. Balandžio 19 d. „Atvirų durų diena 2017“. Renginio metu įvairių mokyklų
mokiniams pravestos profesinės veiklinimo pamokos. Atvykusieji galėjo susipažinti su
profesijomis, praktiškai išbandyti įvairias veiklas.
4. Rugpjūčio 29 d. mokykloje pagal darbo biržos projektą „Atrask save“ svečiavosi
grupės iš Mažeikių, Telšių, Plungės, Skuodo. Projekto dalyvius karjeros koordinatoriai ir profesijos
mokytojai supažindino su mokykloje vykdoma veikla, ugdymo procesu, praktiniu mokymu ir
projektine veikla. Veiklinimo užsiėmimų metu dalyviai galėjo praktiškai išbandyti profesijas:
mokėsi jungti LED apšvietimą profesijos mokytojas M. Jonauskis, panaudoti PVC (reklaminę)
plėvelę interjere interjero apipavidalinimo specialybės profesijos mokytoja A. Rimkienė, tinkamai
suvirinti siūlę mokė suvirintojų antro kurso mokiniai. Pristatyta mokyklos popamokinė veikla bei
projektinė ir nuotolinio mokymo programa.
5. Lapkričio mėn. Verslumo savaitės renginiai.
6. Lapkričio 21–24 d. mokykloje vyko aplinkosaugos savaitės „Sukurk atliekoms
naują gyvenimą” renginiai. Mokiniai iš atliekų kūrė naudingus ir gražius daiktus. Mokyklos foje
surengta paroda. Vyko SED-69 gr. mokinių A. Olberkio ir M. Talmonto komiksai, informacinių
technologijų mokytoja metodininkė N. Steponavičienės ir vyr. mokytojos G. J. Pavlovienės sukurto
filmo aplinkosaugine tematika rodymas per mokyklos informacinį televizorių. Mokinių drabužių iš
popieriaus kolekcijos demonstravimas, profesijos vyr. mokytoja A. Rimkienė.
7. Interjero apipavidalintojų profesijos mokiniai rūpinasi mokyklos erdvėmis ir puošia
jas. Profesijos mokytojai A. Perminienė, A. Rimkienė, D. Davainytė, M. Jonauskis.
8. Apeigų ir švenčių organizatoriai organizuoja mokykloje šventes, įvairius mokykloje
vykstančius renginius. Profesijos mokytojas V. Andrijaitis.
Viekšnių skyriuje:
Vasario 21–24 d. vyko apskaitininko ir kasininko specialybės savaitė. Dalyvavo AK67 gr. mokiniai. Renginys mokyklos bendruomenei, kuriame dalyvavo VSDFV Mažeikių skyriaus
specialistai.
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Vasario 27–kovo 3 d. vyko maistininkų savaitė. Jos metu dalyvavo mokykloje
ruošiamos profesijos: maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir virėjo. MA-60 ir V-64 grupių
mokiniai serviravo stalus ir aptarnavo lankytojus valgykloje. Aktyviai įsijungė į Užgavėnių šėlsmą kepė blynus, virė kakavą ir persirengėliai kvietė visus į būrį. Svečiavosi ir patirtimi dalijosi buvusi
mokinė ir šiuo metu dirbanti pagal pasirinktą specialybę Gytė Padeginskaitė.
Kita veikla.
Aptartos ir parengtos mokyklinio technologijų brandos egzamino užduotys,
organizuotos galimybės vykdyti egzaminą.
Gruodžio 13 d. A. Rimkienei, B. Šeštakauskienei ir V. Šiaulienei (pakartotinai
patvirtintas) atestacinės komisijos sprendimu suteikti mokytojo metodininko vardai.
Viekšnių skyriuje:
Sausio 5 d. vyko signalinių I pusmečio rezultatų aptarimas.
Patvirtinti gamybinės praktikos darbo planai AD-55, MA-57, TP-56, SV-61, SKO-62
ir AK-67 grupėms.
Aptartos ir parengtos mokyklinio technologijų brandos egzamino užduotys.
Peržiūrėtos, patikslintos teorinės ir praktinės užduotys asmens įgytų kompetencijų
vertinimui baigiamųjų AD-55, MA-57, TP-56, SV-61 ir SKO-62 grupių mokiniams. Išsiųstos į
Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmus.
Peržiūrėtos profesinio mokymo programos. Aptartas naujos virėjo modulinės
programos vykdymas A. Vėlavičius bei naujai pradėta vykdyti apskaitininko ir kasininko profesinio
mokymo modulinė programa po 12 klasių (profesijos mokytoja metodininkė A. Grušienė).
Pakoreguoti, pateikti pristatymui ir patvirtinti visų profesijos mokytojų ilgalaikiai
planai 2017–2018 m. m.
Apskaitininko-kasininko modulinės mokymo programos teorines ir praktines užduotis
asmens įgytų

kompetencijų vertinimui paruošė darbo grupės vadovė mokytoja metodininkė

Adolfina Grušienė, nariai: profesijos mokytoja Liucija Marijauskienė ir informatikos mokytojas
Valdas Motuzas.
Virėjo modulinei programai teorines ir praktines užduotis pirminio maisto produktų
paruošimo bei pusgaminio gaminimo ir sriubų bei padažų ruošimo ir patiekimo moduliams paruošė
profesijos vyr. mokytojos E. Tamošauskienė ir G. Gelvinauskienė.
Gruodžio 13 d. Verslo ir paslaugų profesinio mokymo vedėjai T. Kinčinienei
atestacinės komisijos sprendimu

buvo suteiktas suvirinimo darbų technologijų mokytojo

metodininko vardas.
Gimnazijos skyriaus veikla.
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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 3 klasės ir dvi 4 klasės grupės. Matematikos (A lygiu) mokosi dvi 3
klasės grupės ir dvi 4 klasės grupės. Kitų dalykų mokomasi tik bendruoju kursu. Viena 3 klasės
grupė ir dvi 4 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 kartu su Viekšnių
skyriaus mokiniais . Vyko 8 bendrojo ugdymo dalykų olimpiados. Mokiniai dalyvavo rajoninėse
anglų kalbos ir geografijos olimpiadose. Pravestos 2 integruotos bendrojo ugdymo pamokos ir viena
bendrojo ugdymo su profesijos dalyku. Vykdomos tarpgrupinės sporto varžybos. Taip pat dalyvavo
Lietuvos profesinių mokyklų varžybose. Kad skatintų mokinių motyvaciją, mokytojai pamokose
naudoja įvairius mokymo metodus, IKT, taiko mokyklos vertinimo nuostatais pagrįstą savo dalyko
vertinimo sistemą, Taip pat ugdymo procese buvo įgyvendinamas diferencijavimas ir
individualizavimas.
Mokytojai atnaujino metodinę, dalykinę ugdymo medžiagą. Mokykloje pagal atskirą
grafiką visų bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda konsultacijas mokiniams, kurie dėl
pateisinamos priežasties nelankė mokyklos.
Mokytojai dalyvavo švietimo ugdymo ir plėtotės seminaruose, mokymuose, projektuose.
Didelis dėmesys skiriamas pamokos vadybos tobulinimui, integracijai. (lankymasis pamokose, seminarai).
Mokykloje vykdoma 13 neformaliojo ugdymo užsiėmimų. Būrelių veiklą atsispindėjo
mokykloje ir už jos ribų vykstantys renginiai: organizuojami seminarai, konferencijos, protų kovos, leidžiami
stendai, tiriamosios ekspedicijos, turistiniai žygiai. Mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose.

Gerai vertinami mokyklos brandos egzaminų rezultatai tarp rajono mokyklų bei
regiono profesinių mokyklų. Geri valstybinių egzaminų rezultatai (aukščiausias anglų kalbos balas
– 86). Labiausiai mokiniai renkasi anglų kalbos, istorijos, geografijos, matematikos egzaminus.
Mokytojų tarybos posėdyje atlikta išsami valstybinių bei mokyklinių brandos egzaminų lyginamoji
analizė.
2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė
Dalykai

Kandidatai

Atvyko

Išlaikė

Išlaikė
procentais

Lietuvių k. ir literatūra

2

2

2

100

IT

1

1

1

100
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Istorija

14

12

12

100

Matematika

11

8

7

87,5

Geografija

4

2

2

100

Rusų k.

1

1

1

100

Anglų k.

22

20

20

100

Biologija

2

2

1

50

Iš viso:

57

48

46

95,8

2017 m. m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų analizė
Dalykai

Kandidatai

Atvyko

Vidurkis

Neišlaikė

Išlaikė
procentais

Lietuvių k. ir literatūra

112

107

4,98

1

99,05

Technologijos

107

91

7,49

-

100

Iš viso:

219

198

6,23

1

99,52

Viekšnių skyriuje:
Pagal mokinių individualius planus sudaryti vidurinio ugdymo programos branduoliai
ir laikinosios grupės I kurso mokiniams. Visų bendrojo ugdymo dalykų pasirinkta mokytis
bendruoju kursu. Sudaryti 12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos moduliai.
Vokiečių kalbos savarankiškai mokosi septyni 11 ir 12 klasės mokiniai.
Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, mokytojai pamokose naudoja įvairius
mokymo metodus, taiko mokyklos vertinimo nuostatais pagrįstą savo dalyko vertinimo sistemą.
Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.
Pagal atskirą grafiką bendrojo ugdymo dalykų mokytojai veda konsultacijas
mokiniams, kurie dėl pateisinamos priežasties nelankė mokyklos.
Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi
krūvio stebėsena.
Vykdomas individualus mokinio pažangos stebėjimas. Analizuojami

pagrindinėje

mokykloje įgyti bendrojo ugdymo dalykų pažymiai bei mūsų mokykloje įgyti pusmečių bei
metiniai pažymiai. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus
informuoja el. dienyne TAMO, pokalbiu, informuoja telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.
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Pravestos integruotos pamokos: anglų kalbos ir informacinių technologijų, fizikos su
traktorių ir automobilių, fizikos su suvirinimo technologijos ir kalvystės pagrindų.
Į bendrojo ugdymo dalykus integruojamos programos: rengimo šeimai ir lytiškumo
ugdymo, ugdymo karjerai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei
patyčių prevencijos, etnokultūros ugdymo.
Bendrojo ugdymo mokytojai kartu su mokyklos mokiniais dalyvauja įvairiuose
rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose.
Kovo 23 d. muzikos mokytoja metodininkė Milda Tenienė su mokiniais dalyvavo
VIII–ąjame respublikiniame dainų konkurse „Laisvės pavasaris“. Solistų grupėje antroji vieta
atiteko mūsų mokyklos mokinei Marijai Butnoriūtei (SKO-62 gr.). Ansamblių grupėje laimėta II
vieta.
Kovo 1–31 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija Milieškienė
su mokyklos mokiniais dalyvavo tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2017.
Pavasario sesija“. MA-60 gr. mokinėms Armandai Andrijaitytei, Daivai Barvydytei ir Gintarei
Meižytei suteiktas II laipsnio diplomas.
Vasario 6–10 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė su mokyklos
bendruomenės nariais dalyvavo nacionaliniame V. Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom. 2017!“.
Vasario 14 d. istorijos mokytoja Irena Tamulienė ir muzikos mokytoja metodininkė
Milda Tenienė organizavo viktoriną, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Rugsėjo 26 d. 11-tą kartą paminėta Europos kalbų diena.
Lapkričio 16 d. organizuota pažintinė ekskursija, kurios metu aplankyti Mažeikių
rajono piliakalniai.
Lapkričio 23 d. Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje respublikiniame
kultūriniame-edukaciniame renginyje „Laiko ženklai“ dalyvavo profesijos vyr. mokytojos Danutė
Barakauskienės, etikos vyr. mokytojos Genovaitės Čiužienės ir lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojos metodininkės Vitalijos Milieškienės paruošti mokiniai. Jie pristatė pranešimą ,,Mažeikių
krašto piliakalniai“.
Lapkričio 24-30 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vitalija
Milieškienė organizavo mokinių dalyvavimą respublikiniame konkurse ,,Olympis 2017. Rudens
sesija“. Dovydas Burneika laimėjo III laipsnio diplomą.
Kūno kultūros mokytojos metodininkės Sonata Jaskaudienė ir Audronė Šimkuvienė su
mokyklos mokiniais dalyvavo įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose sportiniuose renginiuose ir
iškovojo prizines vietas.
Skyriuje veikia 7 neformaliojo ugdymo užsiėmimai būreliai.
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
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Lietuvių kalba ir literatūra: laikė 38 mok., išlaikė 35 mok. (pažangumas 92,10 proc.);
Technologijų: laikė 37 mok., išlaikė 37 mok. (pažangumas 100 proc.).
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
Lietuvių kalba ir literatūra: laikė 1 mok., išlaikė 1 mok. (pažangumas 100 proc.);
Istorija: laikė 6 mok., išlaikė 6 mok. (pažangumas 100 proc.);
Anglų k.: laikė 2 mok., išlaikė 2 mok. (pažangumas 100 proc).
Valstybinių egzaminų rezultatai geri (balai nuo 1 iki 49).
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės veikla.
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės tikslas yra Mokinių mokymo ir
mokymosi kokybės gerinimas. Produktyvaus darbo pamokoje plėtojimas su motyvacijos
nepraradusiais mokiniais. Gilinimasis į IKT naujoves rengiant dalyko metodinę medžiagą bei
mokomąsias užduotis, kurios skatintų mokinių mokymosi motyvaciją. Taip pat svarbūs veiksniai
yra pažangumo ir lankomumo kėlimas, vertinimo aktualijos, mokinių kūrybinių gebėjimų
plėtojimas.
Uždaviniai:
Siekti mokymo kokybės skiriant mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas
užduotis.
Siekiant kelti mokymosi motyvaciją.
Skirti ilgalaikes ir trumpalaikes namų darbų užduotis.
Atlikti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų analizę.
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinei grupei yra 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, tai įvairių
mokomųjų dalykų tarpusavio integracija. Reikia pažymėti, kad ugdymo procese aktyviai dirbama su
ugdymo karjerai integravimu į mokomuosius dalykus, taip pat ir etninės kultūros, smurto ir patyčių
prevencijos, rengimo šeimai bei lytiškumo, smurto ir 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 programą būtinumą. 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, 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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Gruodžio mėnesį, organizuojama bendrojo ugdymo dalykų olimpiados savaitė buvo
perkelta į 2018 m. sausio mėnesį. Joje dalyvaus ir Viekšnių skyriaus mokiniai. Olimpiados visada
skatina mokinius ugdyti motyvaciją, siekti gilesnių žinių.
Šiais metais mokytojai išsikėlė vieną uždavinių siekti mokymo kokybės skiriant
mokiniams individualizuotas bei diferencijuotas užduotis. Vienas iš būdų kelti mokinių pažangumą
ir mokymosi kokybę, tai sąmoningas mokinio skatinimas dirbti gaunant sudėtinį pažymį ar renkant
kaupiamuosius balus. Atliekant „Mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimą“ dauguma mokytojų
akcentuoja, 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 toliau atliekamas „Mokinių pasiekimų ir pažangos
tyrimas“, kuris yra aptartas atskiruose protokoluose. 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.
Dauguma mokytojų aktyviai dalyvauja ne tik rajono bet ir respublikiniuose renginiuose,
konkursuose, projektuose.
Kūno kultūros mokytojos Irma Kerienė ir Diana Rusienė dalyvaudamos su savo
mokiniais įvairiose rajoninėse bei respublikinėse varžybose iškovojo nevieną prizinę vietą ir
pasiekė gerų laimėjimų bei garsina mūsų mokyklos vardą. Lietuvos profesinio mokyklų stalo teniso
varžybose mūsų komanda laimėjo II vietą Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinėse
futbolo varžybose užimta I vieta. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinėse šaškiųšachmatų varžybose vaikinų komanda užėmė I vietą. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų
finalinėse stalo teniso varžybose vaikinų komanda užėmė III vietą.
Geografijos mokytoja Snieguolė Kiškėnienė kiekvienais metais praveda viktorinos
ciklą skirtą Žemės dienai „Apie žemę ir ne tik“. Kartu su istorijos mokytoja Silva Bulauskienė
organizavo ekskursiją į Varnių regioninį parką. Anglų kalbos mokytojos Inga Kruopienė ir Regina
Jonikaitė pravedė renginius skirtus Kalbų dienai. Lietuvių kalbos mokytoja Marijona Timinskienė
reguliariai dalyvauja visuomeniniuose, kultūriniuose renginiuose, vykstančiuose Mažeikių viešojoje
bibliotekoje. Dailės mokytoja Asta Perminienė su mokiniais dalyvavo Vilniuje vykusiame piešimo
konkurse, kuriame darbas pateko į laurėtų sąrašą, dalyvavo joniškyje surengtoje tarptautinėje
parodoje- mugėje „Agro Joniškis 2017“ su floristiniu kilimu. Dalykų mokytojai nuolat domisi
brandos egzaminų naujovėmis, su jomis detaliai stengėsi supažindinti mokinius, akcentavo
naujoves ir išskyrė esminius dalykus.
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Mokytojai mokslo metų eigoje skatinami paruošti po vieną mokomąją ar vaizdinę
priemonę ir pristatyti metodinei grupei aprobavimui. Iš viso parengta ir pristatyta 16 priemonių.
Viekšnių skyriuje:
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinei grupei svarbu aktyviai organizuoti dalykinį ir
metodinį mokytojų bendradarbiavimą, kuris padėtų planuoti ir įgyvendinti mokinių mokymosi
kokybę, gerintų jų pasiekimus, skatintų žinių poreikį. Stebint mokytojų bendradarbiavimą, galima
išskirti svarbų momentą, kuris įtakoja mokinių pažangą – tai įvairių mokomųjų dalykų tarpusavio
integracija. Ugdymo procese daug dėmesio skiriama rengimo šeimai bei lytiškumo, patyčių
prevencijos, alkoholio ir tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, rengimo karjerai,
valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos integravimo į lietuvių kalbos ir literatūros
pamokas. Bendrojo ugdymo metodinės darbo grupės siekis – taikyti ugdymo metodus ir programas,
kurios keltų mokinių mokymosi

motyvaciją, skatintų juos veikti, aktyvintų jų kūrybiškumą,

pažinimą bei galutiniai rezultatai leistų pajusti mokymosi sėkmę, kuri įtvirtintų grįžtamąjį ryšį.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai aktyviai organizavo dalykinius bei metodinius
renginius, pagal galimybes dalyvavo kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
Mokiniai savo žinias turėjo galimybę patikrinti įvairiose olimpiadose, konkursuose.
Pagrindinis uždavinys, kurį keliasi mokytojai yra mokymo kokybė. Tai padeda
pasiekti skiriamos individualizuotos bei diferencijuotos užduotys mokiniams. Gerinti mokinių
pažangumą bei kokybę padeda vertinimas kaupiamuoju balu ar gaunant sudėtinį pažymį. Mokytojai
sutinka, kad namų darbai, ruošimasis brandos egzaminams bei sąmoningas mokymasis renkant
kaupiamuosius balus ar sudėtinius pažymius yra mokymosi pasiekimų, pažangos ir motyvacijos
skatinimas. Tai įrodo ir atliekami ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimai“.
Kiekvieno pusmečio pabaigoje yra atliekamas mokinių pasiekimų ir pažangos tyrimas,
kuris aptariamas atskiruose posėdžiuose. Tyrimo rezultatai įrodo, kad namų darbų skyrimas
motyvuotiems mokiniams padeda geriau įsisavinti naują medžiagą bei ją įtvirtinti.
Mokytojai aktyviai dalyvauja rajono dalykiniuose metodiniuose susirinkimuose,
seminaruose dalijasi darbo patirtimi. Į mokyklą kviečiami lektoriai, kurie praveda metodinius
praktinius užsiėmimus.
Daugelis mokytojų aktyviai dalyvauja ne tik rajono, bet ir respublikiniuose
renginiuose, konkursuose, projektuose.
Muzikos mokytoja metodininkė M. Tenienė ir profesijos vyr. mokytoja G.
Gelvinauskienė jau antrus metus iš eilės tampa respublikinių varžytuvių ,,Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjmas“ I vietos laimėtojomis.
Šiaulių

P.

Višinskio

viešojoje

bibliotekoje

respublikiniame

kultūriniame-

edukaciniame renginyje ,,Laiko ženklai“ mokiniai pristatė pranešimą ,,Mažeikių krašto piliakalniai“
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padėjo pasiruošti profesijos vyr. mokytoja D. Barakauskienė, etikos vyr. mokytoja G. Čiužienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė V. Milieškienė.
Kūno kultūros mokytojos metodininkės S. Jaskaudienė ir A. Šimkuvienė su mokiniais
dalyvavo rajoninėse, respublikinėse sportinėse varžybose ir iškovojo ne vieną prizinę vietą bei
pasiekė gerų laimėjimų, kurie garsina mokyklos vardą. Dalykų mokytojai domisi brandos egzaminų
naujovėmis, su jomis supažindina mokinius, akcentuoja pasikeitimus, išskiria esminius dalykus.
Mokytojai skatinami ruošti mokomąją ar vaizdinę priemonę ir pristatyti metodinei
grupei svarstyti. Parengtos ir pristatytos septynios metodinės priemonės:
V. Milieškienė, lietuvių kalba ir literatūra – 3 priemones;
E. Bertulienė, anglų kalba – 2 priemones;
M. Tenienė, muzika – 1 priemonę;
D. Davainytė, dailė – 1 priemonę.
Popamokinė veikla.
2017 metais mokykloje įvyko apie 50 įvairiausių renginių. 17 renginių įvyko
susiėjusių su karjeros koordinavimu, rajono mokinių supažindinimu su profesiniu mokymu.
Paminėtos valstybinės datos Sausio 13 oji, Vasario 16 oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Vyko tradiciniai renginiai Rugsėjo 1-osios šventė, Paskutinio skambučio šventė, Diplomų
įteikimo šventė, Geriausiųjų mokinių apdovanojimai. Mokinai dalyvavo įvairiuose saviraiškos ir
profesinio meistriškumo konkursuose. 2017 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvių
moksleivių

sąjunga.

Organizuotos

įvairios

prevencinės

akcijos.

Vykdytas

gaudesnis

bendradarbiavimas su rajono įmonėmis ir įstaigomis.
2017 metais įvykusių renginių sąrašas:
Sausio 13 d. Sausio 13-osios dienos akcija-minėjimas „Atmintis gyva – nes liudija“
mokyklos kiemelyje. Organizatoriai mokinių tarybos nariai ir mokyklos šokių kolektyvas „Dont
Stop“ (vadovas Robertas Žlibinas).
Vasario 14 d. Šv. Valentino dienos minėjimas. Organizatoriai mokinių tarybos nariai,
AO-59 gr. ir AO-63 grupės mokiniai.
Vasario 14 d. „Karjeros dienos 2017“. Organizatoriai E, Pusvaškė, Vaidas Andrijaitis.
Dalyviai baigiančiųjų kursų mokiniai.
Vasario 20 d. veiklinimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro projekto „Atrask
save“ dalyviams. Atsakingi Vaidas Andrijaitis, Mindaugas Jonauskis, Asta Rimkienė.
Vasario 24 d. paskutinio skambučio šventė „Ir vėl nuskambėjo paskutinis skambutis“.
Vaidas Andrijaitis, Mokinių taryba, šokių kolektyvas „Dont Stop“. Dalyviai baigiančiųjų kursų
mokiniai, auklėtojai, administracija. Mokyklos aktų salėje.
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Vasario 28 d. Užgavėnių šventė. Organizatoriai mokinių taryba. Profesijos mokytojai
Angelė Kontenienė, Mindaugas Jonauskis, Asta Rimkienė.
Kovo 3 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis 2017“. Organizatoriai
AO-59 ir AO-63 grupių mokiniai.
Kovo 3 d. Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje karjeros dienos renginys.
Dalyvavo Marius Barauskas AP-57 gr, ir AO-63 grupės mokiniai.
Kovo 8 d. Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje karjeros dienos renginys.
Dalyvavo AO-63 grupės mokiniai.
Kovo 17 d. Mažeikių Sodų pagrindinėje mokykloje karjeros dienos renginys.
Dalyvavo EM-56 gr. mokinys Tomas Kurbatovas.
Kovo 22 d. Mažeikių rajono kultūros centre II-oji aukštųjų ir profesinių mokyklų
mugė „Karjeros avilys“. Dalyvavo AO-59 ir SED-46 grupių mokiniai. Atsakingi profesijos
mokytojai Mindaugas Jonauskis, Asta Rimkienė, Vaidas Andrijaitis.
Kovo 27 d. parengėme pristatymą Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
„Stiebkis į savanorystę“. Dalyvavo EM-57, AP-57, AO-59 grupių mokiniai.
Kovo 28 d. Mažeikių rajono Balėnų pagrindinėje mokykloje karjeros dienos renginys.
Atsakingi profesijos mokytojai Mindaugas Jonauskis ir Vaidas Andrijaitis.
Kovo 29 d. veiklinimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro projekto „ Atrask
save“ dalyviams. Dalyvavo AO-63 gr. mokiniai, profesijos mokytojai Asta Rimkienė, Vaidas
Andrijaitis.
Balandžio 3 d. Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje
mokykloje karjeros dienos renginys. Dalyvavo Vaidas Andrijaitis, profesijos mokytoja Daina
Žukauskienė, EM-47 gr., mokinys Gediminas Gaubys.
Balandžio 4 d. mokyklos aktų salėje susitikimas su Mažeikių rajono Europos jaunimo
savaitės atstovu – projekto „Idėja +“ pristatymas.
Balandžio 7 d. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje karjeros dienos renginys.
Atsakingi profesijos mokytojai Mindaugas Jonauskis, Angelė Kontenienė, Vilma Šiaulienė.
Balandžio 19 d. „Atvirų durų diena“ mokyklos aktų salėje. Mokyklos pirmo aukšto
erdvės. Dalyvauja mokytojai, mokiniai, svečiai, Mažeikių rajono ir kitų rajonų mokyklų mokiniai.
Balandžio 26 d. akcija „Darom 2017”. Dalyvauja mokyklos bendruomenė, mokiniai,
mokytojai, grupių auklėtojai. Vieta Mažeikių miesto erdvės.
Birželio 1–3 d. bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centru
organizuojant XV Žemaičių dūdų šventę. Dalyvauja AO-63 ir AO-59 grupių mokiniai.
Birželio 2 d. geriausiųjų mokinių pagerbimo šventė „ Geriausieji 2017“. Dalyvavo
mokytojų ir mokinių duetai. Organizatoriai AP-57, AO-59, AO-63 grupių mokiniai.
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Birželio 30 d. „Diplomų įteikimo ceremonija 2017“. Dalyvavo mokyklos
bendruomenė, mokytojai, mokiniai, svečiai.
Rugpjūčio 30 d. veiklinimas UAB „SDG“ Mažeikių skyriaus vykdomo projekto
„Atrask save“ dalyviams. Vykdomas nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į švietimo
sistemą – jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas.
Rugsėjo 4 d. veiklinimas UAB „SDG“ Mažeikių skyriaus vykdomo projekto „Atrask
save“ dalyviams. Vykdomas nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į švietimo sistemą –
jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas.
Rugsėjo 5 d. saugus vairavimas su UAB „Mokymo žiedas“. Paskaita mokyklos aktų
salėje. Praktiniai užsiėmimai mokyklos stadione. Dalyvavo I kurso mokiniai ir auklėtojai.
Rugsėjo 6 d. renginys „Smurto ir patyčių prevencija mokykloje. Kultūringas mokinio
elgesys“. Atsakingi socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė, psichologė Ugnė
Dromantaitė, popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis.
Rugsėjo 15 d. „Statybininkų diena ir pirmakursių krikštynos“ Mažeikių miesto
gatvėmis ir mokyklos valgykloje. Dalyvavo visų kursų mokiniai, auklėtojai ir mokytojai.
Organizatoriai mokinių tarybos nariai.
Rugsėjo 21 d. veiklinimas UAB „SDG“ Mažeikių skyriaus vykdomo projekto „Atrask
save“ dalyviams. Vykdomas nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į švietimo sistemą –
jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas.
Rugsėjo 24 d. dalyvavome tradicinėje rudens šventėje „Bobų vasara 2017“. Dalyvavo
AO-66 ir AP-70 grupių mokiniai ir mokytojai.
Spalio 1–31 d. mokyklos pirmo aukšto fojė vyko „Blic turnyrai“ (smiginio, stalo
teniso, rankų lenkimo). Dalyviai mokyklos mokiniai.
Spalio 3 d. veiklinimas UAB „SDG“ Mažeikių skyriaus vykdomo projekto „Atrask
save“ dalyviams. Vykdomas nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į švietimo sistemą –
jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas.
Spalio 5 d. Mokytojų dienos renginys mokyklos aktų salėje. Organizatoriai apeigų ir
švenčių organizatoriaus specialybės mokiniai. Dalyviai mokyklos mokytojai.
Spalio 18 d. renginys „Solidarumo bėgimas“, kurį 4-ąjį kartą inicijuoja visuomeninė
organizacija „Gelbėkim vaikus“. Organizatoriai psichologė Ugnė Dromantaitė, socialinė pedagogė
Ineta Grinkevičienė, mokytojai Daiva Davainytė, Mindaugas Jonauskis, Regina Jonikaitė, Irma
Kerienė, Diana Rusienė.
Spalio 25 d. Mokinių konferencija. Dalyvavo 2016–2017 m. m. mokinių taryba,
deleguoti atstovai iš grupių, mokyklos administracija.
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Spalio 27 d. „Helovyno šventė“. Organizatoriai I kurso apeigų ir švenčių
organizatoriaus specialybės AO-66 grupės mokiniai.
Lapkričio 21 d. dalyvavimas tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje, skirtai
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Tautinis kostiumas 2017. Etnojungtys“. Dalyvavo šokių
būrelio „Dont stop“ šokėjai.
Lapkričio 22 d. mokyklos aktų salėje susitikimas su Lietuvių moksleivių sąjungos
Mažeikių padalinio atstovais. Dalyvavo mokinių tarybos.
Gruodžio 1 d. mokyklos aktų salėje renginys – sveikatos ugdymo valandėlė „AIDS:
geriau žinoti“. Dalyvavo I kurso mokiniai. Organizatoriai socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė.
Gruodžio 14 d. amatų mugė „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“ prekybos centre „
Eifelis“. Atsakingi mokytojai Vaidas Andrijaitis, Bronislava Butnoriutė, Mindaugas Jonauskis,
Vida Karvauskienė, Angelė Kontenienė, Marius Petrauskas, Vitalija Pikturnienė, Vilma
Ramanauskienė, Asta Rimkienė.
Viekšnių skyriuje:
Sausio 13 d. visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13ąjai paminėti.
Vasario 7 d. kino vakaras. Filmas ,,Be 5 minučių vedę“. Į kino vakarą buvo kviečiami
ir Viekšnių gyventojai.
Vasario 15 d. viktorina ,,Ar pažįsti Lietuvą“, skirta Valstybės atkūrimo dienai, kurioje
dalyvavo TP-63, V-64, TP-59, MA-60 grupių komandos, grupių auklėtojai, mokytojai, kitų grupių
mokiniai.
Vasario 23 d. apskaitininko ir kasininko savaitės baigiamasis renginys, kuriame
dalyvavo VSDFV Mažeikių skyriaus specialistai, pasakojo apie mokesčius, naujoves.
Vasario 24 d. jungtinė Paskutinio skambučio ir Šimtadienio šventės. AD-55, TP-56,
MA-57, SV-61 ir SKO-62 grupės išlydėtos į gamybinę praktiką.
Vasario 27 d.–kovo 2 d. maistininkų savaitė. Pirmą dieną MA-60 grupės mokiniai
aptarnavo mokytojus ir mokinius valgykloje, pasipuošė valgyklos interjerą. Antrą dieną Užgavėnės
– merginos kepė blynus, virė kakavą. Pasipuošę persirengėliai mokyklos bendruomenę kvietė
vaišintis ir linksmintis. Trečią dieną V-64 pasipuošė valgyklos interjerą, aptarnavo mokytojus ir
mokinius valgykloje. Ketvirtą dieną vyko parodomasis šakočio kepimas V-64 gr., ir MA-60 gr.,
paruošė kabinetą baigiamajai popietei. Vyko popietė – pašnekesys prie arbatos, kavos, ragaujant
šakotį. Dalyvavo svečias – buvusi mokyklos mokinė Gytė Tolienė, šiuo metu dirbanti Klaipėdoje
UAB „Rimi“ vyr. virėja.
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Kovo 10 d. renginys Nepriklausomybės dienai paminėti. Tradicinis renginys prie
paradinio mokyklos įėjimo, mokiniai, mokytojai siuntė valstybės vėliavą iš rankų į rankas,
skambėjo eilėraščiai ir dainos apie Lietuvą.
Kovo 11 d. Viekšnių miesto mokyklų, įstaigų koncertas, skirtas kovo 11-ąjai
mokyklos aktų salėje.
Kovo 20–24 d. savaitė be patyčių.
Kovo 23 d. respublikinis dainų konkursas ,,Laisvės pavasaris”, dalyvavo merginų
ansamblis (vadovė Milda Tenienė) ir solistė Marija Butnoriūtė (vadovas Algirdas Urnikis).
Ansamblis ir solistė užėmė antrąsias vietas.
Balandžio 3 d. susitikimas su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu Donatu Vaičiurgiu.
Motyvacinė kalba apie tai, kaip nepasiduoti sunkumams ir kaip ieškoti savo vietos gyvenime.
Balandžio 19 d. margučių ridenimo turnyras, kuriame dalyvavo mokinių taryba, V-64
ir TP-63 grupių mokiniai.
Balandžio 20 d. Atvirų durų diena. Atvykusiems mokiniams iš aplinkinių mokyklų
aktų salėje apie profesijas pasakojo mokiniai, demonstravo šakočio kepimą, picos kepimą, vyko
rankų lenkimo varžybos, svečiai galėjo išbandyti techniką.
Balandžio 26 d. turistinis žygis, skirtas Piliakalnių metams. Žygis į Gyvolių piliakalnį
su mokinių taryba.
Balandžio 28 d. akcija „Darom 2017“. Mokiniai ir mokytojai tvarkė mokyklos ir
mokomųjų dirbtuvių teritorijas.
Gegužės 24 d. dalyvavo projekte „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas! Sumanus
fizinis aktyvumas. Susitikimas ir treniravimasis su dviračių sporto entuziastu, orientavimosi ir multi
sporto gerbėju Dariumi Karaša.
Gegužės 31 d. akcija ,,Pūsk burbulus, o ne dūmus“.
Birželio 1 d. tarptautinė vaikų gynimo diena. Tradiciškai šią dieną pasveikinome
mokyklos geriausius mokinius, dėkojome jų mamoms ir tėveliams.
Birželio 17 d. Viekšnių miesto seniūnaičių šventė ,,Visi Viekšniai kartu“, kuri skirta
Viekšnių savivaldos 225 metinėms Juodeikių pušyne. Joje dalyvavo mūsų mokyklos mokytojai ir
mokiniai.
Birželio 30 d. diplomų įteikimo šventė.
Rugsėjo 1 d. rugsėjo 1-osios šventė.
Rugsėjo 6 d. pažintinė ekskursija Viekšniuose I kurso TP-68 gr., mokiniams,
aplankant Viekšnių vaistinės muziejų, A. Griškevičiaus aviacijos muziejų, Sniegenos galeriją,
Biržiškų ekspoziciją, Viekšnių malūną.
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Rugsėjo 14 d. sveikatingumo diena ,,Rudens takais“. Pirmakursių krikštynos, bendri
pietūs
Rugsėjo 24 d. Mažeikių miesto šventė „Bobų vasara 2017“. Įsirengėme Viekšnių
skyriaus kiemelį, kuris atitiko Bobų vasaros temą. Dalyvavome eisenoje aplink stadioną, pristatėme
skyriuje ruošiamas profesijas ant scenos ir ekrane, virėme daržovių šiupinį, vaišinome šventės
dalyvius .
Rugsėjo 25 d. bendra grupės valandėlė ,,Būkime atsargūs kelyje". Profesijos vyr.
mokytojas Petras Čiuladis pravedė bendrą valandėlę, kurios tikslas priminti pagrindines kelių eismo
taisykles pėstiesiems, dviratininkams, supažindino su statistiniais duomenimis apie eismo įvykius,
priminė liūdnus įvykius, kuriuose per pastaruosius 5 metus žuvo mūsų mokyklos mokiniai.
Rugsėjo 26 d. Europos kalbų diena 2017. Renginį organizavo anglų kalbos vyr.
mokytoja Erika Bertulienė ir neformaliojo švietimo organizatorė Genovaitė Čiužienė. I vietą
laimėjo TP-68 gr., II vietą MA-60 gr., III vietą AK-70 gr.
Rugsėjo 28 d. mokinių konferencija. Mokinių tarybos pirmininkė D. Barvydytė
pateikė ataskaitą apie 2016–2017 m. m. mokinių tarybos veiklą. Išrinkti I kurso grupių atstovai į
mokinių tarybą.
Spalio 5 d. tarptautinės Mokytojų dienos paminėjimas. Mokinių taryba visų mokinių
vardu pakvietė mokytojus į kabinetą. Literatūrine muzikine kompozicija pasveikino mokytojus.
Kavos puodelis, pačių keptas pyragas ir rožės žiedas maloniai nuteikė tiek mokinius, tiek
mokytojus.
Spalio 20 d. akcija ,,Už organų donorus“. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje
buvo organizuojama akcija už organų donorus. Joje dalyvavo Viekšnių miestelio bendruomenės
atstovai, mokyklos mokytojai ir mokiniai.
Lapkričio 13 d. renginys ,,Ar mes tolerantiški vieni kitiems“. Renginys apjungė du
įvykius – prieš savaitę vykusią pyragų dieną ir lapkričio 16 dieną minimą Tolerancijos dieną.
Popietėje G. Čiužienė priminė, kas yra tolerancija ir pakvietė paskanauti pyragų, kuriuos iškepė
MA-60 gr., merginos su mokytoja Geleta Gelvinauskiene ir prie puodelio arbatos pažiūrėti
psichologės Ugnės Dromantaitės siūlomą filmą.
Lapkričio 17 d. ekskursija, aplankant Mažeikių krašto piliakalnius TP-68 grupės
mokiniai, grupės auklėtoja Danutė Barakauskienė, mokytoja Vitalija Milieškienė, neformaliojo
ugdymo organizatorė Genovaitė Čiužienė. Aplankyti Daubarių, Griežės ir Renavo piliakalniai.
Lapkričio 22 d. mokinių tarybos susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos
atstovais.
Lapkričio 23 d. respublikinis mokinių kultūrinis – edukacinis renginys ,,Laiko ženklai.
2017 metai“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Konferencijų salėje.
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Lapkričio 30 d. respublikinės ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“ varžytuvės. Vilnius. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Komandą
ruošė mokytojos Milda Tenienė ir Geleta Gelvinauskienė, I vieta.
Gruodžio 5 d. adventinė popietė. Pašnekesys apie advento prasmę, susikaupimą, geru
darbus. Komandos, dalyvavusios ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“ varžytuvėse prisistatymo parodymas.
Gruodžio 5 d. karjeros renginys. Kvietėme aplinkinių mokyklų ugdymo karjeros
organizatorius ir 10–12 klasių auklėtojus į pažintinę-edukacinį išvyką ,,Viekšniai iš arčiau“.
Gruodžio 22 d. kalėdinis karnavalas ,,Pabūk žvaigžde“. Programas paruošė TP-68,
TP-63, TP-59, V-64 ir MA-60 grupės. I vieta atiteko TP-63 grupei.
Sportinė veikla.
Vasario 1 d. Lietuvos profesinio mokymo mokyklų stalo teniso finalinės varžybos, III
vieta.
Kovo 7 d. Mažeikių miesto moterų futbolo turnyras „Draugiškos kovos futbolo
aikštėje“, V vieta.
Gegužės 3 d. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės futbolo varžybos,
I vieta.
Gegužės 10 d. Lietuvos profesinio mokymo mokyklų finalinės 7x7 futbolo varžybos,
V vieta.
Gegužės 24 d. Fizinio aktyvumo skatinimo renginys pagal projektą „Sveikas
gyvenimas – blaivus gyvenimas“.
Birželio 4 d. projekto „Erasmus+30 bėgimas“ 5 km distancijos bėgimas Vilniuje.

Lapkričio 22 d. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės šaškiųšachmatų varžybos. Vaikinų šaškių komanda, II vieta.
Gruodžio 13 d. Šiaulių regiono profesinio mokymo mokyklų finalinės stalo teniso
varžybos, III vieta.
Spalio 18 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas 4-asis
solidarumo bėgimas.
Lapkričio 20 d. tarpgrupinės šaškių-šachmatų varžybos.
Gruodžio 5 d. tarpgupinės svarsčių kilnojimo varžybos.
Gruodžio 6 d. tarpgupinės stalo teniso varžybos.
Viekšnių skyriuje:
Vasario 6 d. Šiaulių regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo
varžybos (Ramūnas Vaičius, TP-63 gr., mokinys, II vieta; Deividas Švelnys, TP-59 gr., mokinys, III
vieta).
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Vasario 13 d. sveikatingumo ir sporto renginys Viekšnių skyriuje „Šiaurietiškas
ėjimas – sveikatos stiprinimo priemonė“.
Vasario 16 d. bėgimas Mažeikiuose, skirtas vasario 16-osios dienai paminėti „Bėgame
už laisvę“ (Laurynas Ežerskis, TP-59 gr., mokinys, Aistė Jankauskaitė, V-64 gr., mokinė).
Vasario 18 d. Mažeikių rajono 20-asis rankų lenkimo čempionatas (Aurimas Anužis,
TP-59 gr., mokinys savo svorio kategorijoje dešine ranka II vieta ir kaire ranka III vieta; Laurynas
Bučys SKO-62 gr., mokinys, savo svorio kategorijoje dešine ir kaire ranka I vieta ir tapo nugalėtoju
absoliučioje svorio kategorijoje).
Vasario 25 d. rankų lenkimo varžybos Viekšnių skyriuje.
Balandžio 22 d. tradicinis pavasarinis bėgimas Mažeikiuose „Mažeikiai 2017“
(Laurynas Ežerskis, TP-59 gr., mokinys, II vieta).
Balandžio 27 d. tarpgrupinės tinklinio varžybos Viekšnių skyriuje.
Gegužės 9 d. tradicinis bėgimas Naujojoje Akmenėje „Rasos tvenkinio takais“ (Aistė
Jankauskaitė, V-64 gr., mokinė, I vieta; Šarūnas Zubas, TP-59 gr., mokinys, II vieta; Rimantė
Aleksandrovaitė, SKO-66 gr., mokinė, III vieta).
Gegužės 18 d. tradicinė sveikatingumo diena „Bėgte į vasarą“ Viekšnių skyriuje.
Gegužės 24 d. fizinio aktyvumo skatinimo ir žalingų įpročių prevencijos renginys
pagal projektą „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“ Viekšnių skyriuje.
Gegužės 24 d. mokykloje svečiavosi dviračių sporto entuziastas, orientavimosi ir
multisporto gerbėjas Darius Karaša.
Birželio 4 d. bėgimas „We Run Vilnius“ Vilniuje (Aistė Jankauskaitė, V-64 gr.,
mokinė ir Šarūnas Zubas, TP-59 gr., mokinys).
Rugsėjo 14 d. sveikatingumo diena „Rudens takais“ Viekšnių skyriuje.
Rugsėjo 15 d. pasienio festivalio bėgimas, Latvijos respublikos Ežerės mieste (Aistė
Jankauskaitė, V-64 gr., mokinė ir Šarūnas Zubas, TP-59 gr., mokinys).
Rugsėjo 29 d. bėgimas Mažeikiuose „Už sveiką širdį“ (Aistė Jankauskaitė, V-64 gr.,
mokinė, I vieta ir Šarūnas Zubas, TP-59 gr., mokinys, I vieta).
Lapkričio 21 d. rankų lenkimo varžybos Viekšnių skyriuje.

Bibliotekos veikla.
2017 metais bibliotekoje buvo paruoštos parodos:
Sausio 13 d. literatūros paroda ,,Nėra jau, nėra jau kitos išeities, – Išėjom Tėvynės
keliu“.
Sausio 23 d. knygų paroda rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo
metinėms paminėti.

38

Vasario 2 d. knygų paroda literatūros klasiko, poeto Bernardo Brazdžionio 110osioms gimimo metinėms paminėti.
Kovo 16 d. literatūros paroda ,,Mes knygnešių legendą tęsiam...“.
Balandžio 7 d. knygų paroda rašytojo, prozininko Antano Žukausko-Vienuolio 135osioms gimimo metinėms paminėti.
Gegužės 7 d. literatūros paroda spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
Rugsėjo 9 d. knygų paroda rašytojo, dramaturgo Vytauto Bubnio 85-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Spalio 19 d. knygų paroda prozininko, dramaturgo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 135osioms gimimo metinėms paminėti.
Lapkričio 2 d. knygų paroda poeto, katalikų dvasininko Maironio 155-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Gruodžio mėn. knygų paroda ,,Viskas apie Kalėdas“. Skaitykloje AP-49 gr. ir
mokiniai ir profesijos mokytoja D. Davainytė iš knygų pastatė Kalėdų eglę.
Naujai priimtiems mokiniams užvesti formuliarai, išduoti vadovėliai.
Fondai papildyti naujomis knygomis.
Pildomi fondo apskaitos dokumentai, fondo inventoriaus knyga.
Bibliotekininko dienoraštyje registruojami lankytojai ir skaitytojai.
Užsakyti periodiniai leidiniai 2017 metams.
Dalyvavau miesto mokyklų bibliotekininkų metodiniuose pasitarimuose.
Viekšnių skyriuje:
Skaitykloje sukaupta didžiausia informacinio fondo dalis: žodynai, žinynai,
enciklopedijos, pedagoginė literatūra, periodiniai ir informaciniai leidiniai, teminiai aplankai. Čia
kaupiama informacija apie mokyklą spaudoje.
Rengiamos teminės knygų parodos ir stendai, skirti paminėti valstybės ir kalendorines
šventes, rašytojų jubiliejus, naujų knygų parodos. Besidomintys naujienomis rajone, šalyje ar
pasaulyje paskaitys laikraščius ir žurnalus, kuriuos prenumeruoja mokykla. Įrengta 16 darbo vietų,
iš kurių 3 kompiuterizuotos, skirtos mokiniams ir 1 kompiuterizuota

darbo vieta bibliotekos

vedėjai.
2017 metais bibliotekoje vykę renginiai:
Spaudinių paroda „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena“.
Spaudinių paroda „Vytautui Bubniui – 85“.
Spaudinių paroda Vincui Krėvei-Mickevičiui 135-osioms gimimo metinėms paminėti.
Informacinių leidinių stendas ,,Pasaulinė AIDS diena“.
Spaudinių paroda Jonui Mačiuliui-Maironiui – 155 metai.
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Gruodžio 6 d. bibliotekos vedėja G. Gabalytė, bendrabučio administratorė V.
Rušinienė ir bendrabutyje gyvenantys mokiniai vyko į Mažeikių rajono savivaldybės viešąją
biblioteką, kurioje vyko susitikimas su dainų autore ir atlikėja Jūrate Miliauskaite.
Bendrabučio veikla.
Išleisti stendai: sveikinimas naujų mokslo metų pradžios proga „Atrask ir ženk
savuoju keliu...“, šventiniai sveikinimai Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Šv. Velykų proga, „Už saugią
Lietuvą“ (prieš smurtą ir patyčias), „Gripas ar peršalimas“, „Nori bendrabutyje gyventi linksmai ir
įdomiai? Gyvenk!”, „Triukšmas, jo poveikis sveikatai“, „Valentino diena, kas tai...“, „Ar esi saugus
internete?“, „Rūkymas – ką žinome ir ką galime pakeisti?“, „Alkoholio poveikis kūnui ir protui“.
Kiekvieną mėnesį sveikiname su gimtadieniais, leidžiame stendą „Gimtadienio
sveikinimai“.
Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais einame į mokyklos sporto salę, mokiniai
žaidžia krepšinį ir tinklinį. IV aukšto fojė yra teniso stalas, bendrabučio gyventojai vakarais rengia
stalo teniso turnyrą. Poilsio kambaryje žiūrime televizorių, aptariame iškilusias problemas,
draugiškai geriame arbatą.
Rugsėjo mėnesį mokiniai yra supažindinami su bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėmis, pagal poreikį organizuojami bendrabučio gyventojų susirinkimai ir bendrabučio
tarybos posėdžiai.
Nuolat vyksta švaros popietės, individualūs pokalbiai su mokiniais, bendraujame su
mokinių tėvais, mokyklos soc. pedagogu, su grupių auklėtojais.
Viekšnių skyriuje:
Ugdydami pilietišką, kūrybingą ir savarankišką asmenybę, stengiamės atskleisti
mokinių individualias kūrybos, savarankiškumo ir gebėjimo galias. Pagal bendrabučio veiklos planą
vyko šie renginiai:
Vasario 8 d. vykome į Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabutį dalyvauti
renginyje „Šauniausios poros rinkimai“.
Kovo 7 d. organizuota popietė „Apsaugok save“ pagal renginio „Šeima ir lytiškumo
ugdymas“ programą. Renginyje dalyvavo socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė.
Balandžio19 d. kultūros popietė. Renginyje dalyvavo profesijos mokytoja Dalia
Griciuvienė.
Gegužės 17 d. draugiškiausio bendrabučio gyventojo rinkimai.
Rugsėjo 9 d. pirmakursių krikštynos.
Lapkričio 15 d. krepšinio varžybos tarp bendrabutyje gyvenančių mokinių.
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Gruodžio 6 d. susitikimas su dainų autore ir atlikėja Jūrate Miliauskaite. Renginys
vyko Mažeikių viešojoje bibliotekoje. Bendrabutyje vykdomos nuolatinės švaros ir drausmės
priemonės, pokalbiai su mokiniais.
Antrojo mokyklos 2017 metų veiklos tikslo „Ruošti kvalifikuotus darbininkus,
tenkinančius darbo rinkos poreikius“ įgyvendinimas.
Kompetencijų vertinimas.
Mažeikių politechnikos mokykloje asmens įgytų kompetencijų įvertinimą laikė 217
mokinių, o mokymo programą baigė 203 mokiniai. 183 mokiniai, dalyvavę įgytų kompetencijų
įvertinime, gavo teigiamus pažymius. Jiems buvo išduoti profesinio mokymo diplomai. 34
mokiniams, kurie mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau nebaigė (17
mokinių neatliko praktikos ir 17 mokinių neatvyko į asmens įgytų kompetencijų vertinimą), buvo
išduotos profesinio mokymosi pasiekimų pažymos. 10 mokinių kompetencijos įvertintos
dešimtukais.
Viekšnių skyriuje asmens įgytų kompetencijų įvertinimą laikė 135 mokiniai, o
mokymo programą baigė 133 mokinių. 118 mokinių, dalyvavusių įgytų kompetencijų įvertinime,
gavo teigiamus pažymius. Mokiniams, kurie mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo
programą, tačiau jų nebaigė (2 mokiniai neatliko praktikos ir 15 mokinių neatvyko į asmens įgytų
kompetencijų vertinimą), buvo išduotos profesinio mokymosi pasiekimų pažymos. 26 mokinių
kompetencijos įvertintos dešimtukais.
Absolventų įsidarbinimas 2017 m. (spalio 2 d.) duomenys

Programos
pavadinimas
(kodas)

Baigu
siųjų
progra
Dirba
mą
2017
m. Dirbanči Iš jų
skaiči
ųjų
pagal
us
skaičius įgytą
kvalif
ikacij
ą

Apdailininko
(statybininko)
(330073202)
AS-34 gr.

17

Elektromontu
otojo
(330071302)
EM-35 gr.

17

13

14

Iš baigusiųjų 2017 m.
Tęsia mokymąsi

Išvyk
oį
užsie
nį

Nedirba
ir
nesimo
ko

Tarnauj Tėvystė Kita
a
s,
kariuo motinys
menėje
tės,
vaiko
priežiūr
os
atostog
os

Iš
viso

Iš jų
prof.
mokym
o
įstaigos
e

Iš jų
aukštos
iose
mokykl
ose

13

4

4

-

-

-

-

-

-

12

1

-

1

2

-

-

-

-
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Interjero
apipavidalintoj
o (330021202)
AP-36 gr.

12

7

6

2

1

1

1

-

-

1

-

Suvirintojo
(330071505)
SED-37 ir
SED-38 gr.

32

24

24

-

-

-

6

-

2

-

-

Prekybos
įmonių
vadybininko
padėjėjo
(330041708)
PV-39 gr.

11

9

9

-

-

-

2

-

-

-

-

Apdailininko
(statybininko)
(217073201)
A-44 gr.

15

13

11

-

-

-

1

-

1

-

Apeigų ir
švenčių
organizatoriau
s (440101303)
AO-53 gr.

15

11

11

1

1

-

1

-

-

1

1

Apdailininko
(statybininko)
(440073215)
AO-60 gr.

24

20

19

4

3

1

-

-

-

-

-

Aplinkos
apsaugos
darbuotojo
(440071201)
AAD-61 gr.

14

8

6

1

1

-

-

1

-

2

2

Suvirintojo
(440071502)
SED-52 gr.

26

22

22

3

3

-

1

-

-

-

-

Apskaitininko
ir kasininko
(440041101)
AK-67 gr.

25

17

17

2

1

1

1

-

-

5

-

Smulkiojo
verslo
organizatoriau
s (440041703)
SV-61 gr.

20

18

15

1

1

-

1

-

-

-

-

Sporto klubo
veiklos
organizatoriau
s (440041704)
SKO-62 gr.

18

14

12

4

2

2

-

-

-

-

-

Maitinimo ir
apgyvendinim
o paslaugų
teikėjas
(330101305)
MA-57 gr.

21

16

14

-

-

-

5

-

-

-

-

-
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Technikos
priežiūros
verslo
darbuotojo,
(330071612)
TP-56 gr.

23

18

15

3

2

1

2

-

Agroserviso
darbuotojo
(330081107)
AD-55 gr.

11

8

6

1

1

-

2

-

301

232

201

27

Iš viso:

20

7

25

2

-

-

2

-

-

-

-

10

3

Sutartys su socialiniais partneriais.
2017-02-06 Plungės technologijų ir verslo mokykla.
2017-03-13 UAB „Mažeikių būtų ūkis“.
2017-06-29 Socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartis (Mažeikių rajono
savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, Mažeikių politechnikos mokykla, Telšių teritorinės
darbo biržos Mažeikių skyrius, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių valstybinės kolegijos
mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius, Mažeikių turizmo ir verslo informacinis centras).
2017-10-10 UAB „Topenerga“.
2017-10-16 Šiaulių valstybinė kolegija.
2017-12-08 Plungės technologijų ir verslo mokykla.
2017-12-12 VšĮ „Versli Lietuva“.
Susitikimai su socialiniais partneriais.
2017 m. balandžio 19 d. darbo grupės narių susitikimas Mažeikių rajono posėdžių
salėje, kurio metu buvo aptarta profesinio orientavimo strategija ruošiant žmogiškuosius išteklius
darbo rinkai.
2017 m. birželio 8 d. darbo grupės narių susitikimas Turizmo ir verslo informacinio
centro patalpose, kurio metu buvo aptartas socialinių bendradarbiavimo sutarties projektas.
2017 m. birželio 29 d. darbo grupės narių susitikimas Mažeikių rajono posėdžių salėje,
kurio metu buvo pasirašyta socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartis, 2017 m. birželio 29 d.
Nr. MSK-422.
2017 m. rugsėjo 28 d. v socialinių partnerių susirinkimas Savivaldybės pastate, kurio
metu buvo priimtas bendrų veiklų planas 2017 - 2018 mokslo metų laikotarpiui.
Trečiojo mokyklos 2017 metų veiklos tikslo „Kurti atradimų ir mokymosi sėkmės

siekiančią mokyklą“ įgyvendinimas
Spręsti mokinių socialines ir psichologines problemas. Socialinio pedagogo ir
psichologo veikla.
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Pagrindinis mokyklos psichologo veiklos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį
atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis, skatinti saugios ir palankios
ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir
mokytis. Didžiausias dėmesys skirtas mokinių psichologiniam konsultavimui, teikta individuali
pagalba. Iš viso buvo suteiktos 38 individualios konsultacijos mokiniams, mokytojams bei grupių
vadovams. Buvo suteikta 18 individualių konsultacijų psichologinių, asmenybės ir ugdymosi
problemų turintiems mokiniams bei suteikta 20 konsultacijų mokytojams, grupės vadovams.
Mokytojams skaitytas pranešimas apie mokinių asmenybės sutrikimus.
Socialinis pedagogas, siekdamas mokinio gerovės ir saugumo mokykloje, teikia
individualias konsultacijas mokiniams, tėvams, mokytojams, veda bendras grupių valandėles,
inicijuoja prevencinius renginius, bendradarbiauja su kitomis pagalbą mokiniams teikiančiomis
institucijomis. Jis padeda mokiniams geriau adaptuotis mokykloje, skatina žinoti savo teises ir
pareigas, padeda mokiniams įveikti mokymosi ir lankomumo problemas.
Socialinis pedagogas ir psichologas, vadovaudamiesi mokyklos Strateginiu planu,
2017 metų veiklos planu ir individualiais savo darbo planais, bendradarbiaudami su grupių
auklėtojais, bendrabučių auklėtojais, neformalaus ugdymo organizatoriais, visuomenės sveikatos
priežiūros specialiste, 2017 metais organizavo įvairius žalingų įpročių, patyčių prevencijos,
pageidautino elgesio skatinimo, socialinių įgūdžių ir psichinės sveikatos stiprinimo renginius.
Vasario – kovo mėnesiais Mažeikių politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus
bendrabučiuose bendradarbiaujant su bendrabučio auklėtojomis A. Liubeznova, V. Rušiniene, pagal
„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“ organizuotos popietės – diskusijos „Apsaugok
save“.
Kovo mėnesį dalyvauta „Vaikų linijos“ inicijuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ“. Išleistas mokomasis stendas. Mažeikių politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje
vyko bendros grupių valandėlės „Patyčios – mūsų visuomenės priešas“. Kartu su informacinių
technologijų mokytoja N. Steponavičiene organizuotas lankstinukų konkursas „Aš – prieš patyčias“,
apdovanoti geriausių darbų autoriai, surengta lankstinukų paroda.
Balandžio mėnesį kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste V. Pociene
organizuota sveikatos ugdymo sveikatos ugdymo bei pageidautino elgesio stiprinimo bendra grupių
valandėlė „Mobilieji telefonai. Už ir prieš“.
Gegužės mėnesį minėta Pasaulinė diena be tabako. Mažeikių politechnikos mokykloje
ir Viekšnių skyriuje mokiniams suorganizuotas fizinio aktyvumo skatinimo ir žalingų įpročių
prevencijos renginys pagal projektą „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“. Renginį vedė
dviračių sporto entuziastas, orientavimosi ir multisporto gerbėjas Darius Karaša. Taip pat Mažeikių
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politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje Pasaulinei dienai be tabako paminėti vyko bendros
grupių valandėlės.
Rugsėjo mėnesį Mažeikių politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje pirmo kurso
mokiniams organizuotas renginys „Smurto ir patyčių prevencija mokykloje. Kultūringas mokinio
elgesys“. Renginio metu mokiniai klausė psichologo, socialinio pedagogo ir Mažeikių visuomenės
sveikatos biuro specialistės V. Šakienės pranešimus apie pagalbos galimybes mokykloje, kaip
išvengti patyčių, kaip kultūringai elgtis mokykloje ir saugiai naudotis mobiliaisiais telefonais.
Spalio mėnesį minėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Psichologė parengė
lankstinukus apie psichikos sveikatą, kurie buvo išplatinti Mažeikių politechnikos mokyklos bei
Viekšnių skyriaus bendruomenei. Mokyklos infocentre demonstruota prevencinė medžiaga apie
psichikos sveikatą.
Jau ketvirtus metus kartu su mokiniais ir kūno kultūros mokytojais įsijungėme į
visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuojamą ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos
remiamą projektą „Solidarumo bėgimas. Junkis. Bėk. Padėk“.
Mokinių socialinės kompetencijos buvo stiprinamos ir dalyvaujant įvairiuose miesto
renginiuose, tokiuose kaip „Jaunimo piknikas su Mažeikių miesto meru“, Mažeikių miesto Vaikų
gynimo šventė ir akcija „Taikos glėbys“.
Lapkričio mėnesį minėta Tarptautinė Tolerancijos diena. Viekšnių skyriuje
organizuotas renginys „Ar mes tolerantiški vieni kitiems“. Mažeikių politechnikos mokyklos
bendrabutyje kartu su bendrabučio auklėtoja A. Paulauskiene organizuota popietė „Būk
tolerantiškas“.
Gruodžio mėnesį minėta Pasaulinė kovos su AIDS diena. Kartu su visuomenės
sveikatos priežiūros specialiste V. Pociene ir mokiniais dalyvavome seminare „AIDS ir kitos
socialinės ligos“, kuris vyko Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centre. Renginio metu veikė
mokinių pagamintų socialinių plakatų paroda, kurioje buvo eksponuojamas ir mūsų mokyklos AP49 gr., mokinių ir mokytojos Daivos Davainytės sukurtas plakatas AIDS tema. Mažeikių
politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje organizuotos bendros grupių valandėlės „AIDS:
geriau žinoti“, kuriose policijos pareigūnė A. Ostrauskienė skaitė pranešimą apie psichoaktyvių
medžiagų žalą.
Siekiant efektyviau spręsti mokinių socialines ir psichologines problemas, atlikti
tyrimai „Pagalbos mokiniui efektyvumas 2016 - 2017 m. m.“ ir „I kurso mokinių adaptacija
mokykloje“.
Parengta „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka“, su kuria pasirašytinai
supažindinta visa mokyklos bendruomenė.
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Parengtas informacinis pranešimas apie draudimą rūkyti mokykloje ir jos teritorijoje,
kurį pasirašė visi mokiniai.
2017 m. 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 Klaipėdą.
Vaiko gerovės komisijos veikla.
2017 metais mokykloje organizuoti 8 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai Mažeikiuose
ir 8 Viekšnių skyriuje. Buvo analizuojami įvairūs klausimai. Ypač didelis dėmesys skirtas pamokų
nelankymo priežastims analizuoti, mokymosi sunkumams, ruošimuisi brandos egzaminams,
mokinių signalinių pusmečių analizei. Dėl šių problemų į posėdžius buvo pakviesti 63 mokiniai
Mažeikiuose ir 7 Viekšnių skyriuje. Dėl sunkumų ruošiantis technologijų brandos egzaminui
Viekšnių skyriuje buvo atskirai svarstomos TP-59 ir MA-60 grupės. Dėl netinkamo elgesio pamokų
metu buvo kalbinti 1 mokinys Mažeikių politechnikos mokykloje ir 7 Viekšnių skyriuje, taip pat
Viekšnių skyriuje atskirai buvo svarstomas visos TP-59 grupės netinkamas elgesys pamokų metu.
Dėl netinkamo elgesio bendrabutyje į pokalbius buvo pakviesti 8 mokiniai Mažeikių politechnikos
mokykloje ir 5 Viekšnių skyriuje. Materialinę paramą iš Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo
fondo nutarta skirti Mažeikiuose 3 mokiniams, o Viekšnių skyriuje – 1 mokiniui. Gruodžio mėnesį
tradiciškai Vaiko gerovės komisija Mažeikių politechnikos mokykloje organizavo kalėdinę Gerumo
savaitę, kurios metu vyko įvairios gerumo akcijos ir renginiai, buvo dalijamasi daiktais su sunkiau
gyvenančiais, renkamos lėšos nemokamam maitinimui. Mažeikių politechnikos mokykloje iš Vaiko
gerovės komisijos labdaros fondo nemokamai buvo maitinami keletas mokinių kiekvieną mėnesį,
atsižvelgiant į poreikius bei pamokų lankymą. Kai kurie komisijos posėdžiai buvo organizacinio
pobūdžio: pasitarimai dėl darbo reglamento, naujų teisės aktų analizės, krizių įveikimo mokykloje,
geriausiųjų mokinių kandidatūrų aptarimo, socialinės paramos mokiniams poreikių bei renginių
organizavimo.
Auklėjamojo darbo metodinės grupės veikla.
Pastaruoju metu televizijos, radijo laidose, spaudoje nuolat kalbama apie mokinių
drausmę, nusižengimus.
Organizuoti susitikimai su Vaiko gerovės komisijos nariais ir mokyklos vadovais.
Įvardintos pagrindinės nelankymo priežastys – mokymosi motyvacijos stoka, sunki materialinė
padėtis, socialinė atskirtis, su kokiu požiūriu ateina į mokyklą, daug važinėjančių. Šioms
problemoms didėjant, į pagalbą atėjo bendrojo lavinimo mokytojai, intensyvesniam mokymui
organizuoti buvo priimtas nutarimas dėl pagalbos mokiniams. Bendru susitarimu kiekvieno mėnesio
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paskutinį trečiadienį dirbantys mokiniai nuo 17.00 val. iki 18.30 val. lankysis mokykloje ir jiems
bus suteikiamos galimybės atsiskaityti. Keleto mėnesių konsultacijų analizė parodė, kad ši
priemonė veiksminga. Norintiems atsiskaityti važinėjantiems mokiniams mokytojai įsipareigojo
paskirti atskirą laiką.
Didelis dėmesys buvo skirtas auklėtinių pasiruošimui brandos egzaminams. Didelis
dėmesys buvo atkreiptas į būtent šį laiką: susitikimai ir svarstymai su mokyklos vadovybe ieškant
konstruktyvių išeičių padėjo daugeliui jaunuolių nugalėti egzaminų baimę ir sėkmingai jiems
pasiruošti.
Balandžio mėnesį buvo surengtas metodinės grupės posėdis „Mokymosi motyvacijos
silpnėjimo priežastys – dokumentų stebėjimas, mokyklos lankomumas“. Pranešėjos-direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, psichologė Ugnė Dromantaitė. Dokumentų analizė ir
tikslus išvadų pateikimas sudomino auklėtojus. Susitikime buvo išklausytas ir soc. pedagogės
Inetos Grinkevičienės pranešimas „Kaip užtikrinti mokinio saugumą mokykloje“.
Efektyvinant grupių vadovų darbą, buvo paruošta „Grupės vadovo darbų atmintinė“.
Šis lankstinukas atsirado esant gana dideliam dokumentų srautui auklėtojo darbe. Kita šio
dokumento atsiradimo priežastis – auklėtojų kaita. Šioje atmintinėje yra surašyti savaitiniai,
mėnesiniai auklėtojo darbai ir tie darbai, kuriuos atliekame esant pareikalavimui.
Kad ir kaip grupių auklėtojai besistengtų auklėtinius įtraukti į mokykloje vykstančius
popamokinius užsiėmimus, renginiuose dalyvaujančių mokinių skaičius sudaro nedidelį procentą.
Bendras grupių auklėtojų bei neformalaus ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas „Integruotų
ugdymo programų vykdymas. Darbo planavimas“ subūrė susitikiman auklėtojus ir neformalaus
ugdymo vykdytojus. Susitikimo metu buvo pristatyta būrelių veikla, sprendžiami aktualūs
klausimai.
Pirmojo pusmečio pabaigoje tradiciškai buvo išrinkta geriausiai lankanti AP-57 grupė
(auklėtoja Vilma Šiaulienė). Rugsėjo mėnesį, kartu su Viekšnių skyriaus geriausiai lankančia grupe
ši grupė dalyvavo ekskursijoje Klaipėdoje.
Auklėtojų darbo metodinės grupės gražiai palydėjo naujus metus. Buvo organizuotas
užklasinio darbo organizatorės ir auklėjamojo darbo metodinės grupės narių Adventinė popietė
palydint nueinančius metus. Jau antrus metus organizuojamas renginys tampa tradicija.
Viekšnių skyriuje:
2017 m. sausio 1 d. Viekšnių skyriaus auklėjamojo darbo metodinė grupė darbui jungė
10 grupių auklėtojų, skyriuje buvo 12 grupių. Algimantas Beniušis ir Vitalija Milieškienė vadovavo
dviem grupėms. 2017 m. rugsėjo 1 d. metodinės grupės darbe dirbo 9 grupių auklėtojai.
Auklėjamojo darbo metodinė grupė buvo išsikėlusi tokius tikslus: gerinti grupės
vadovo darbą teikiant metodinę, informacinę pagalbą, sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagarba
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grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir
savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.
Tikslams pasiekti numatėme šiuos uždavinius:
Užtikrinti sėkmingą mokinių adaptaciją mokykloje;
Stiprinti grupės auklėtojo vaidmenį grupės mokinių tarpe;
Formuoti sveiką, saugią ir draugišką mokyklos aplinką;
Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį;
Ugdyti mokinių kompetencijas ir padėti planuoti karjerą;
Skatinti įgytos patirties sklaidą.
Šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui per 2017 metus pravesti septyni metodinės
grupės posėdžiai, kurių metu buvo apsvarstyti aktualūs klausimai. Daug dėmesio skirta mokinių
adaptacijai mokykloje, ypač I kurso, skyriaus bendruomeniškumo telkimui, pažangumo ir
lankomumo klausimams. Sausio mėnesį aptarti signaliniai I pusmečio rezultatai. Auklėtojai
susipažinę su mokinių pažymiais, bendraudami su dalykų mokytojais bei savo auklėtiniais siekė,
kad kuo mažiau neigiamų pažymių būtų išvesta. Opi problema – lankomumas. Auklėtojai ieškojo
įvairiausių būdų, kaip gerinti pamokų lankomumą. Būdai ir priemonės - laiškų rašymas, telefoniniai
pokalbiai, tėvų kvietimas į mokyklą, socialinės pedagogės pagalba, vaiko gerovės komisijos
pagalba, ryšių palaikymas per socialinius tinklus.
Socialinės pedagogės Inetos Grinkevičienės iniciatyva jau keleri metai iš eilės
renkame geriausiai lankančią grupę. Šis konkursas turi įtakos lankomumo gerinimui. Geriausia
2016–2017 m. m. grupe tapo TP-63 grupė (grupės auklėtoja Gitana Gabalytė). Ši grupė buvo
apdovanota ekskursija, vyko į Klaipėdą.
Taip pat jau tradicija tapo geriausių mokinių apdovanojimas per vaikų gynimo dieną
(birželio 1 dieną). Metodinėje

grupėje peržiūrėjome auklėtojų bei mokytojų

pasiūlytas

kandidatūras ir išrinkome 12 mokinių, kurie buvo apdovanoti. Birželio 30, įteikiant profesinius
diplomus, už gerą mokymąsi, sportinę veiklą, aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės
gyvenime devyniolikai mokinių, daugiausiai iš MA-57 grupės, buvo įteikti padėkos raštai. Mokinių
kandidatūras teikė mokytojai, grupių auklėtojai ir sprendimas buvo priimtas auklėtojų metodinė
grupės posėdžio metu.
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 stiprinat bendruomeniškumą, gerinant
mokyklos mikroklimatą. Jų metu aptarėme aktualius klausimus saugaus eismo, patyčių, organų
donorystės, rūkymo žalos klausimais, gerėme arbatą, dalijomės keptais pyragais, bendravome.
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Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.
Pedagogų profesionalumas ir jų kvalifikacijos tobulinimas yra svarbi švietimo
politikos dalis siekiant strateginių švietimo tikslų, bei teikiant pagalbą mokyklai ir mokytojui. Todėl
siekiant pažangos, rezultatyviai įgyvendinti švietimo politiką pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
srityje 2017 m. mokyklos mokytojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose, dirbo metodinėse
grupėse. Kiekvienas mokytojas parengė ir aprobavo metodinėse grupėse mokymo metodines
priemones. Taip pat mokytojai dalyvavo įvairiuose projektuose, tarptautinėse parodose („Agro
Joniškis 2017“, Litexpo XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2017“), metodinėse praktinėse konferencijose (Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui „Tautinis kostiumas – 2017 Etnojungtys“). Taip pat dalyvavo pilietinėse
akcijose, visuomeniniuose kultūriniuose renginiuose. Ruošė mokinius ir dalyvavo įvairiuose
profesinio meistriškumo konkursuose. Pravesta daug atvirų integruotų pamokų ir kitų dalykinių
renginių. Mokytoja Marijona Timinskienė organizavo Nacionalinio diktanto konkursą mokykloje.
Profesijos mokytojai dalyvauja veiklinimo užsiėmimuose.
Taip pat mokytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, o įgyta patirtimi dalijosi
metodiniuose susirinkimuose, būreliuose. Vykdyta seminarų, kursų sklaida mokykloje. Mokytoja
Asta Perminienė pravedė edukacinį užsiėmimą “Gimę iš cemento” Skuodo rajono savivaldybės R.
Granausko viešojoje bibliotekoje.
2017 metų gruodį aukštesnę kvalifikaciją įgijo 3 mokyklos mokytojai. Tatjanai
Kinčinienei, Astai Rimkienei ir Birutei Šeštakauskienei suteikti mokytojų metodininkių vardai.
Mažeikių politechnikos mokyklos mokytojų kvalifikacijos suvestinė 2017 m. m.
Mokytojas

Vyr. mokytojas

Metodininkas

Bendrojo ugdymo
mokytojai

4

8

8

Profesijos
mokytojai

6

13

5

Viso:

10

21

13

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mokytojų kvalifikacijos suvestinė 2017 m.
Mokytojas

Vyr. mokytojas

Metodininkas

Bendrojo
ugdymo
mokytojai

3

7

2

Profesijos

6

7

3

49

mokytojai
Viso:

9

14

5

Ketvirtojo mokyklos 2017 metų veiklos tikslo „Atnaujinti ir plėtoti mokyklos
infrastruktūrą“ įgyvendinimas
Infrastruktūros atnaujinimas.
Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų
Mažeikių mokyklos pastato stogo remonto, apšiltinimo darbams atlikti (80 tūkst. Eur) ir Viekšnių
skyriaus bendrabučio stogo apšiltinimo darbams atlikti (50 tūkst. Eur). Mažeikių mokyklos pastato
ir Viekšnių skyriaus bendrabučio stogai apšiltinti ir suremontuoti. Mokyklos pastato stogui,
panaudojant sutaupytas biudžeto lėšas, pridėjome 19 tūkst. eurų.
Panaudojant sutaupytas biudžeto lėšas (105 tūkst. Eur), mokykloje pakeisti gamybinio
korpuso apdailininkų, stalių mokomųjų dirbtuvių langai, Viekšnių skyriuje pakeisti 28 langai,
mokyklos gamybiniame korpuse atlikti dalies pastato remonto darbai (dizaino dirbtuvių (T 209) ir
laiptinių langai), kultūrinio-buitinio korpuso laiptinės langai.
Atlikti remonto darbai: statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjo (T 103), dizaino
(T 403), darbų saugos (D 307) kabinetuose, chemijos laboratorijoje (D 205). Viekšnių skyriuje
suremontuoti: braižybos, etikos ir agronomijos kabinetai.
Įsigijome 6 stacionarius kompiuterius, 6 projektorius ir 7 ekranus su priklausiniais,
baldus – 56 mokyklinius stalus su kėdėmis (D 308, Viekšnių sk. braižybos kabinetams), 7
laboratorinius stalus, 14 kėdžių, 2 traukos spintas, 6 stalus, 3 spintas, 2 dokumentų spintas, spintąpertvarą. Vizualinės reklamos ir interjero apipavidalintojo specialybėms – ploteris, korelio
programa (CorelDRAW Graphics Suite 2017 – 13 darbo vietų). 9 kambariams nupirkti baldai
bendrabutyje. Sumontuotos žaliuzės (aktų salėje, bibliotekoje – Viekšnių sk.), roletai (D 202, 203,
303, 305, 308 gamybinio korpuso kabinetuose). Nupirkta smulki muzikos įranga aktų salėms, 2
planetarinės tešlos maišyklės, 8 metrų pločio kultivatorius (žemei įdirbti). Technikos priežiūros
verslo darbuotojų specialybei įsigytas dyzelinių variklių purkštukų tikrinimo testeris. Taip pat
įsigijome 18 metrų paveikslų pakabinimo sistemą CLICK RAIL, grožinės literatūros, darbo rūbų ir
kt.
Atliktas statinių techninės priežiūros vertinimas.
Už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas mokykla gavo pajamų (68,6 tūkst. Eur), iš jų:
mokymo paslaugos (21,7 tūkst. Eur), kitos paslaugos (40,1 tūkst. Eur), parduoti grūdai (6,8 tūkst.
Eur), pasėlių deklaravimas (4,3 tūkst. Eur).
Mokykla gavo 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 1,2 tūkst. Eur.
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2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
2018-2020 metų strateginio plano tikslai ir uždaviniai
1.

Stiprinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę:
- gerinti mokinių mokymosi pasiekimus;
- didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą;
- kryptingai tobulinti vadovų ir mokytojų kvalifikaciją.

2.

Ruošti kvalifikuotus darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius:
- plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties integravimą per profesinį
mokymą;
- plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
- skatinti besimokančiųjų tarptautinį mobilumą užsienyje.

3.

Kurti atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą:
- ugdyti patriotiškumo, pilietiškumo pagrindus;
- formuoti savitą mokyklos kultūrą;
- spręsti mokinių socialines ir psichologines problemas.

4.

Atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą:
- renovuoti mokyklos pastatus;
- modernizuoti profesinio mokymo materialinę bazę;
- kurti patogią, saugią ir palankią ugdymuisi mokyklos aplinką.
2018 metų veiklos tikslai ir uždaviniai

1.Stiprinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dermę, siekiant kokybiškos mokinių
motyvacijos.
1.1. Gerinti pamokos kokybę, atsižvelgiant 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 mokiniu.
3.3. Padėti mokiniui ugdytis patriotiškumo ir pilietiškumo dvasia.
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.
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1 strateginis tikslas. Stiprinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę

Veiklos tikslai
1.Stiprinti
profesinio
mokymo ir
bendrojo
ugdymo dermę,
siekiant
kokybiškos
mokinių
motyvacijos.

Veiklos
uždaviniai
1.1. Gerinti
pamokos kokybę,
atsižvelgiant į
mokinių
poreikius bei jų
gebėjimus.

1.2.Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją,
skatinant
mokinių
motyvaciją
mokytis.

Lėšos
Priemonės

Atsakingi asmenys

1.1.1. Naudoti
šiuolaikinius mokymo
metodus, didinti
mokytojo atsakomybę
siekiant asmeninės
mokinio pažangos.

Įgyvendintos lanksčios
mokymosi formos.
Pravesta 10 netradicinių
pamokų.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Gimnazijos skyriaus
vedėjas
Skyrių vedėjai
Praktinio mokymo
vadovai

-

2018 m.

1.1.2. Atlikti tyrimus
apie mokinių mokymosi
stilius.

Išsiaiškinti mokinių
mokymosi stiliai.

Psichologė

-

2018 rugsėjo
- spalio
mėnesiais

1.1.3. Tobulinti
pamokos kokybę
panaudojant IQES
online Lietuva
1.1.4. Skatinti mokytojų
ir mokinių verslumą,
kūrybiškumą

Atliktas pamokos
kokybės tyrimas.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

-

2018 m.
birželio mėn.

Mokiniai ir mokytojai
dalyvaus įvairiose
edukacinėse
programose, profesinio
meistriškumo
konkursuose,
olimpiadose, verslumo
renginiuose, sportinėse
varžybose
Pravestas 1 seminaras
mokyklos
bendruomenei.

Bendrojo ugdymo ir
profesijos mokytojai
Karjeros
koordinatoriai
Užklasines veiklos
organizatoriai

-

Visus metus

Direktoriaus
įsakymai.

2018 m.
gruodžio
mėn.

Direktoriaus
įsakymas

Mokytojai metodininkai
pasidalina patirtimi
mažiausiai po 2 kartus,
o vyr. mokytojai nors
po 1 kartą

Metodinių grupių
pirmininkai
Vadovai, kuruojantys
atitinkamų metodinių
grupių veiklą.

2018 m.

Metodinių
grupių
posėdžių
protokolai

1.2.1 Pravesti seminarą
mokyklos bendruomenei
“Mokinių motyvacijos
skatinimas”.
1.2.2. Dalintis mokytojų
gerąja patirtimi
metodinių grupių
posėdžiuose apie
mokinių motyvavimą

Vykdoma mokinių
asmeninės pažangos
stebėsena.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Atlikimo data

Įvertinimas
arba
patvirtinimas
Mokytojų
tarybos
posėdžių
protokolai

Rezultatas

Mokinio
krepšelio
lėšos

-

Metodinių
grupių
posėdžių
protokolai
Tyrimo
medžiaga

mokytis..

1.2.3.Įdiegti ir pradėti Įdiegta
ir
pradėti Direktorius
naudoti
dokumentų naudoti
dokumentų
valdymo sistemą.
valdymo sistema.

1.3. Gerinti
mokinių
lankomumą

1.4. Aktyvinti
bendradarbiavim
ą su mokinių
tėvais

1.3.1. Peržiūrėti
Stipendijų skirstymo
tvarką, numatant didesnį
skatinimą už gerą
lankomumą.

Gerai lankantys
mokiniai gauna didesnę
stipendiją, didėja
mokinių motyvacija.

1.3.2. Sudaryti sąlygas
mokiniams praktinį
mokymą atlikti įmonėse
pagal pameistrystės
sutartis.

Sudaryta 4 proc. nuo
bendro mokinių
skaičiaus pameistrystės
sutarčių.

1.3.3. Suaktyvinti
virtualios mokymo
aplinkos Moodle veiklą.

Moodle programa
naudojasi 60 proc.
mokinių ir mokytojų.

1.4.1.Įtraukti tėvus į Aktyvesnis mokytojų ir
mokyklos bendruomenės tėvų
veiklą.
bendradarbiavimas,
skatinant mokinių
1.4.2.Išnaudoti
pažangą.
elektroninio dienyno
Visa informacija apie

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Socialinis pedagogas

Biudžeto
lėšos

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
įsakymas

2018 m.

Stipendijų ir
socialinės
paramos
skyrimo
tvarka.
Pameistrystės
sutartys.
Prisijungimų
prie Moodle
aplinkos
mokinių ir
mokytojų
skaičius

2018 m.

Įrašai dienyne
Tamo.
Vadovų
posėdžių
protokolai

Paslaugų skyriaus
vedėja
Statybininkų
profesinio mokymo
skyriaus vedėja
Paslaugų skyriaus
vedėja
Statybininkų
profesinio mokymo
skyriaus vedėja
Praktinio mokymo
vadovas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Praktinio mokymo
vadovas
Socialinis pedagogas

-

2

teikiamas galimybes
bendradarbiavimui su
tėvais.

mokinių pasiekimus,
elgesį ir kitą veiklą
teikiama ir pasiekiama
elektroniniu būdu.

1.4.3.Informuoti tėvus
apie mokinių
pasiekimus, elgesį.

Paslaugų skyriaus
vedėjas
Statybininkų
profesinio mokymo
skyriaus vedėja
Paslaugų skyriaus
vedėja
Statybininkų
profesinio mokymo
skyriaus vedėja
Praktinio mokymo
vadovas
Grupių auklėtojai

2 strateginis tikslas.

Ruošti kvalifikuotus darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius
Veiklos tikslai
2. Plėtoti
socialinę ir
tarptautinę
partnerystę.

Veiklos
uždaviniai
2.1. Pirminio ir
tęstinio
profesinio
mokymo
vykdymas
įvairioms
besimokančiųjų
grupėms.

2.2.
Bendradarbiauti

Priemonės
2.1.1. Veiklų su
socialiniais partneriais
vykdymas.
2.1.2. Įdiegtos ir
vykdomos licencijuotos
profesinio mokymo
programos
2.1.3. Suaugusiųjų
neturinčių profesinės
kvalifikacijos įtraukimas
į
mokymo programas
(atskirai arba
kartu su bendrojo
ugdymo
programomis).
2.2.1. Edukacinės
išvykos į įmones -

Rezultatas
Mokinių supažindinimas
su darbo priemonėmis ir
darbo specifika.

Lėšos

Atlikimo data

Praktinio mokymo
vadovas, skyrių
vedėjai, karjeros
koordinatoriai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
pavaduotojas

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Atsakingi asmenys

Vykdomos 4 modulinės
programos.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Direktoriaus
įsakymai
Vadovų
posėdžių
protokolai

Suaugusiųjų mokymas ir
perkvalifikavimas.

Mokinių supažindinimas
su realia darbo vieta 5

Direktoriaus
įsakymai
3

su socialiniais
partneriais,
siekiant parengti
kvalifikuotus
darbuotojus

2.3. Suaktyvinti

“Šešėliavimas įmonėse”

įmonėse.

2.2.2. Diegiama
pameistrystės mokymo
forma

4 proc. nuo bendro
mokinių skaičiaus.

2.2.3. Vykdomas
praktinis mokymas
sektoriniuose praktinio
mokymo centruose
(SPMC) ir darbo vietoje
2.2.4. Susitikimas su
įmonių vadovais ir
atstovais.

10 proc. nuo bendro
mokinių skaičiaus.

2.2.5. Vykdoma
tarptautinė ir
nacionalinė projektinė
veikla.

Dalyvavauta 2
projektuose.

2.2.6. Pasirašytos ir
atnaujintos
bendradarbiavimo
sutartys

Pasirašytos ir
atnaujintos 5
bendradarbiavimo
sutartys, suteikta
profesinio mokymo
mobilumo chartija
Miesto, rajono,

2.3.1. Vykdomi

“Verslumo savaitė”,
“Karjeros dienos”,
parodos “Studijos 2018”,
“Karjeros avilys 2018”

ugdymui, praktinio
mokymo vadovas,
skyrių vedėjai,
karjeros
koordinatoriai,
profesijos mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, praktinio
mokymo vadovas,
skyrių vedėjai,
karjeros
koordinatoriai,
profesijos mokytojai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Pameistrystės
sutartys

Direktoriaus
įsakymai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai

Projektinės
lėšos

2018 m.

Direktorius

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai
Ataskaitos apie
dalyvavimą
projektuose
Bendradarbiavi
mo sutartys

Karjeros

Biudžeto

2018 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, praktinio
mokymo vadovas,
skyrių vedėjai,
karjeros
koordinatoriai,
profesijos mokytojai
Projektų vadovas

Direktoriaus
4

profesinį
orientavimą.

profesinio veiklinimo
užsiėmimai rajono
bendrojo ugdymo
įstaigų mokiniams (8 10 kl.) ir jų tėvams.
2.3.2. Organizuojami
tiksliniai susitikimai su
miesto progimnazijų
direktoriais,
pavaduotojais,
mokytojais bei 8 klasių
mokinių tėvais dėl
būsimų devintokų
nukreipimo mokytis
profesinėje mokykloje
įgyjant pagrindinį
ugdymą bei siekiant
užtikrinti mokinio
emocinį saugumą.
2.3.3. Supažindinti
mokyklos mokinius su
karjeros galimybėmis
įgijus kvalifikaciją.

apskrities mokinių ir jų
tėvų supažindinimas su
bendrojo ugdymo
programa ir
profesijomis.
Suformuota 9 klasė.

koordinatoriai,
bendrojo ugdymo ir
profesijos mokytojai

lėšos

įsakymai
2018 metų
veiklos
ataskaitos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, karjeros
koordinatoriai,
bendrojo ugdymo ir
profesijos mokytojai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai

Mokinių supažindinimas
su karjeros galimybėmis
ir integravimu į darbo
rinką.

Karjeros
koordinatoriai,
bendrojo ugdymo ir
profesijos mokytojai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai
2018 metų
veiklos
ataskaitos

Atsakingi asmenys

Lėšos

Atlikimo data

Popamokinės veiklos
organizatorius
Mokytojai

Biudžeto
lėšos

2018 m.

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

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

Priemonės
3.1.1.Nuolatinis
mokyklos viešinimas
siekiant gerinti
mokyklos įvaizdį.
3.1.2.Sklaida apie
mokyklą rajoninėje
spaudoje, televizijoje,

Rezultatas
Suorganizuoti 5
tradiciniai ir nauji
mokyklos renginiai.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Direktoriaus
įsakymai

Visi mokyklos renginiai
aprašyti internetinėje
svetainėje, filmuota
5

mokinių
ugdymuisi.

internetinėje svetainėje,
socialiniuose tinkluose.

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

3.3. Sistemingai
vykdyti
prevencinę
veiklą.

3.1.3.Atnaujinti mokinių
skatinimo ir
drausminimo tvarką.
3.2.1. Individuali
socialinė – pedagoginė
pagalba mokiniams,
tėvams.
3.2.2. Psichologinė
pagalba mokymosi,
emocinių ir elgesio
problemų turintiems
mokiniams.
3.2.3. Vaiko gerovės
komisijos veiklos
organizavimas.

3.3.1. Sveikos
gyvensenos, lytiškumo,
ATPP programų
integravimas į ugdymo
procesą.
3.3.2. Prevencinių
renginių, akcijų
organizavimas.

3.4.Padėti
mokiniui

3.3.3. Smurto ir patyčių
paplitimo masto
mokykloje tyrimas.
3.4.1.Organizuoti
valstybinių

medžiaga pateikta
vietinei spaudai ir/ar
televizijai
Atnaujinta Stipendijų
Socialinė pedagogė
skirstymo ir mokinių
skatinimo tvarka.
Suteikta pagalba dėl
Socialinis
mokymosi,
pedagogas
lankomumo, socialinių
problemų.
Efektyvios konsultacijos Psichologas
mokiniams, laiku
sprendžiamos problemos.
Nesėkmingo mokymosi,
nenoro lankyti mokyklą
priežasčių analizė bei
pagalbos mokiniams
teikimas.
Sveiką gyvenseną,
atsakingą elgesį
propaguojančios temos
įtrauktos į visų dalykų
ilgalaikius planus ir
įgyvendinamos ugdymo
procese.
Suorganizuoti ne mažiau
kaip 3 žalingų įpročių,
savižudybių prevencijos
ir kt. neigiamų
socialinių reiškinių
prevencijos renginiai.
Užtikrinamas fizinis ir
psichologinis mokinių
saugumas.
Organizuoti 3
valstybinių švenčių

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

2018-05 mėn.

-

2018 m.

Socialinio
pedagogo veiklos
ataskaita

-

2018 m.

Psichologo veiklos
ataskaita

-

2018 m.

Vaiko gerovės
komisijos metinės
veiklos ataskaita

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai

-

Direktoriaus
įsakymas

Socialinis pedagogas
Psichologas
Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

-

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai

Socialinis pedagogas
Psichologas

-

2018 m.

Posėdžio
protokolas

Popamokinė veiklos
organizatorius

-

2018 m.

Direktoriaus
įsakymai
6

ugdytis
patriotiškumo
ir
pilietiškumo
dvasia.

švenčių
paminėjimus.
3.4.2. Parengti
pilietiškumą
skatinančius
pasirenkamuosius
modulius.

paminėjimai.
Parengtas ir pateiktas
mokiniams
pilietiškumą skatinantis
modulis.

4 strateginis tikslas. Atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą.
Veiklos
Veiklos tikslai
Priemonės
Rezultatas
uždaviniai
5.Pritaikyti
4.1. Renovuoti
4.1.1. Mokyklos pastato
Pradėti
mokyklos
mokyklos
(Ventos g. 18, Mažeikiai)
modernizavimo
infrastruktūrą
pastatus
renovacija, (modernizavimas).
darbai.
darbo rinkos
4.1.2. Teorinio korpuso stogo
Suremontuotas ir
poreikiams.
remonto ir apšiltinimo darbai.
apšiltintas stogas.
4.1.3. Teorinio korpuso langų
keitimas Viekšnių skyriuje.

Pakeisti langai.

4.1.3. Šiluminės trasos
reguliavimo-balansavimo
ventilių pakeitimas.

Pakeisti
reguliavimobalansavimo
ventiliai.
Įvertinta pastatų
būklė.

4.1.4. Statinių techninės
priežiūros vertinimas.
4.1.5. Kultūrinio-buitinio
korpuso stogo remonto ir
apšiltinimo darbai.
4.1.6. Teorinio korpuso stogo
remonto ir apšiltinimo darbai.
Viekšnių skyriuje.
4.1.7. Sporto salės remonto
darbai

Suremontuotas ir
apšiltintas stogas.
Suremontuotas ir
apšiltintas stogas.
Suremontuota
sporto salė

Istorijos mokytojas

Atsakingi
asmenys
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Lėšos

Atlikimo data

Projekto lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

Įvertinimas ar
patvirtinimas
2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Spec. lėšos

2018 m. gegužėsbirželio mėn.

2018 m.
ataskaita

Spec. lėšos

2018 m. birželiogruodžio mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. birželiogruodžio mėn.

2018 m.
ataskaita
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4.2.Modernizuot
i profesinio
mokymo
materialinę bazę

4.1.8. Sporto salės remonto
darbai Viekšnių skyriuje

Suremontuota
sporto salė

4.1.9. Aktų salės remonto
darbai Viekšnių skyriuje

Suremontuota aktų
salė

4.2.1. Aprūpinti kabinetus
moderniomis mokymo
priemonėmis

Kabinetai aprūpinti
naujomis moderniomis mokymo
priemonėmis
Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Įsigytas daugiafunkcinis
treniruoklis.

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
automobilių remonto
dirbtuvėms (mechaninės
dirbtuvės Viekšnių skyriuje).
4.2.5. Naujos įrangos įsigijimas
suvirintojų dirbtuvėms.
4.2.6. Naujos įrangos įsigijimas
elektrikų paruošimui.
4.2.7. Naujos įrangos įsigijimas
šaltkalvių dirbtuvėms.
4.2.8. Naujos įrangos įsigijimas
medienos dirbtuvėms.

Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. birželiogruodžio mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. birželiogruodžio mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Spec. lėšos

2018 m.
lapkričio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita
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4.2.9. Viekšnių skyriaus
mokomųjų dirbtuvių praktinio
mokymo bazės atnaujinimas
4.3. Kurti patogią, saugią ir
palankią ugdymuisi mokyklos
aplinką

4.3.1. Modernizuoti mokymo ir
mokymosi aplinką
4.3.2. Sporto salių modernizavimas ir įrangos įsigijimas.
4.3.3. D 307, T 403 kabinetų
remontas.
4.3.4. Praustuvų ir erdvės prie
valgyklos atnaujinimas.
4.3.5. Lauko krepšinio aikštelės
atnaujinimas Viekšnių skyriuje.

4.3.6. Transporto parko
atnaujinimas.

Užtikrinama profesinio mokymo kokobė bei didėja
patrauklumas
Sukurta saugi, estetiška, higieniška ir
palanki ugdymuisi
aplinka
Modernizuotos
sporto salės,
įsigyta nauja įranga.
Atnaujinti kabinetai.
Įrengta nauja erdvė
prie valgyklos,
pakeisti praustuvai.
Sukurta saugi, estetiška, higieniška ir
palanki ugdymuisi
aplinka
Atnaujintas
transportas

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Projektinės
lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Mokyklos
lėšos

2018 m.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos
Spec. lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Spec. lėšos

2018 m. sausio
rugsėjo mėn.

2018 m.
ataskaita

Spec. lėšos

2018 m.
rugpjūčio
mėn.
2018 m.liepos
mėn.

2018 m.
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Biudžeto lėšos

2018 m. gruodžio
mėn.

2018 m.
ataskaita

Biudžeto lėšos

2018 m.
ataskaita

SUDERINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos
2017 m. gruodžio 29 d. protokolo Nr.V2-9 nutarimu
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