
2017- 2018 m.m.  mokinių paskatinimai ir apdovanojimai 

1a klasė 

Deinui Bardzinskui, 1a klasės mokiniui, už  puikų mokymąsi ir laimėtus II laipsnio diplomus 

tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos, biologijos, technologijų, matematikos konkurse 

,,Olympis 2018 – Pavasario sesija“, už aukštus pasiekimus matematikos konkurse „Kengūra 2018“ 

(mokykloje pirmas, miesto dešimtuke ketvirtas tarp pirmokų). 

 Mildai Mikolonytei, 1a klasės mokinei, už  laimėtą I vietą Respublikos bendrojo ugdymo 

mokyklų 1-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo-deklamavimo konkurse ,,Žodžio sparnai tavo sielai, 

mama‘‘, II vietą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių skaitovų konkurse ,,Tariu lietuvišką žodį“. 

 

1b klasė 

 

Faustai Tutkutei, 1b klasės mokinei, už laimėtą III vietą Šiaulių miesto  bendrojo ugdymo 

mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo  konkurse ,,Tariu lietuvišką žodį“. 

 

Lukui Šimaičiui, 1b klasės mokiniui, už laimėtą III vietą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

1 klasių mokinių raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkurse ,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama“. 

 

Deimantei Alytaitei, 1 b klasės mokinei, už laimėtą II vietą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse ,,Šokančios snaigės“. 

 

 

2b klasė 

Augustui Galiniui, 2b klasės mokiniui, už laimėtą I vietą mokyklos matematikos olimpiadoje, I 

vietą mokyklos pasaulio pažinimo olimpiadoje, II laipsnio diplomą tarptautiniame edukaciniame 

matematikos konkurse ,,Olympis 2017 – Rudens sesija“, už aukštus pasiekimus respublikinėje 

,,KINGS“ olimpiadoje (18 vieta respublikoje), už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių 

mokinių pažintinėje-praktinėje konferencijoje „ Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų“. 

Vidui Šurkui, 2b klasės mokiniui, už laimėtą II vietą mokyklos matematikos olimpiadoje, II 

laipsnio diplomus tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 2017 – Rudens 

sesija“, ,,Olympis 2018 – Pavasario sesija“, už aukštus pasiekimus respublikinėje ,,KINGS“ 

olimpiadoje, už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinėje-praktinėje 

konferencijoje „Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų“. 

Ditei Česnavičiūtei, 2b klasės mokinei, už laimėtą III vietą mokyklos pasaulio pažinimo 

olimpiadoje, už aukštus pasiekimus respublikinėje ,,KINGS“ olimpiadoje, už aktyvią veiklą 

mokyklos bei klasės gyvenime. 

Gabijai Mačiūnaitei, 2b klasės mokinei, už laimėtą I laipsnio diplomus tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 2018 – Pavasario sesija“,  už aukštus pasiekimus 

respublikinėje ,,KINGS“ olimpiadoje. 



 Kristupui Petkui, 2b klasės mokiniui, už laimėtą II vietą mokyklos pasaulio pažinimo 

olimpiadoje, už aukštus pasiekimus respublikinėje ,,KINGS“ olimpiadoje. 

Deimantei Butnoriūtei, 2b klasės mokinei, už aukštus pasiekimus respublikinėje ,,KINGS“ 

olimpiadoje, už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinėje-praktinėje 

konferencijoje „ Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų“, už aktyvią veiklą mokyklos bei klasės 

gyvenime. 

Eglei Gegelevičiūtei, 2b klasės mokinei, už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių 

pažintinėje-praktinėje konferencijoje  „Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų“, už aktyvią veiklą 

mokyklos bei klasės gyvenime.. 

3a klasė 

Ramilei Barzinskaitei, 3a klasės mokinei, už puikius mokymosi pasiekimus,  aktyvų dalyvavimą 

neformalioje veikloje, aukštus pasiekimus matematikos konkurse „Kengūra 2018“ (mokykloje 

pirma, miesto dešimtuke šešta tarp 3 kl. mokinių). 

4a klasė 

Kotrynai Žaromskytei, 4a klasės mokinei, už labai gerus mokymosi pasiekimus ir aktyvų 

dalyvavimą mokyklos bei klasės gyvenime, laimėtą I vietą Nacionalinės 4-ų klasių mokinių 

viktorinos „Esu katalikas“  I-ąjame etape.  

 

Jonei Žibaitei, 4a klasės mokinei, už  laimėtą I vietą Nacionalinės 4-ų klasių mokinių viktorinos 

„Esu katalikas“  I-ąjame etape.  

 

4b klasė 

Rusnei Šimkutei, 4b klasės mokinei, už puikius mokymosi pasiekimus ir atstovavimą mokyklai 

miesto renginiuose, laimėtą I vietą Nacionalinės 4-ų klasių mokinių viktorinos „Esu katalikas“  I-

ąjame etape, laimėtą II vietą mokyklos matematikos olimpiadoje. 

 

Marijai Grigaliūnaitei, 4b klasės mokinei, už aktyvų dalyvavimą mokyklos bei klasės gyvenime, 

laimėtą I vietą Nacionalinės 4-ų klasių mokinių viktorinos „Esu katalikas“  I-ąjame etape.  

 

5b klasė 

Ilzei Česnavičiūtei, 5b klasės mokinei, už labai gerus mokymosi pasiekimus, laimėtą III vietą 

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų  5-8  klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje,  III 

vietą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo  mokyklų 5-8 kl. mokinių  integruotų gamtos mokslų ir 

biologijos olimpiadoje,  III vietą Šiaulių miesto  mokyklų  5-8  klasių mokinių Diktanto konkurse, 

I vietą Ragainės bendruomenės diktanto ,,Čia Lietuva“ konkurse, I vietą  mokyklos projekte ,,Augu 

skaitydamas“,  I vietą mokyklos 5 kl. mokinių gamtos ir žmogaus olimpiadoje, II vietą mokyklos 5 

kl. mokinių  matematikos olimpiadoje,  I vietą mokyklos 5 kl. mokinių informacinių technologijų 

olimpiadoje. 

 



Domantui Barškėčiui, 5b klasės mokiniui, už laimėtą I vietą Ragainės bendruomenės diktanto 

,,Čia Lietuva“ konkurse,  II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse 

„Olympis – Rudens sesija“,  III vietą mokyklos 5 kl. mokinių matematikos olimpiadoje, III laipsnio 

diplomą internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, 

laimėjimus tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (6 vieta miesto  geriausiųjų 

dešimtuke),  II vietą internetiniame edukaciniame istorijos konkurse  „Olympis – Rudens sesija“,  

I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5 klasių mokinių komandiniame matematikos ir gamtos mokslų 

konkurse „Gamtos ir matematikos paslapčių suvokimas protu ir širdimi“. 

 

Tomui Pauliui Volikui, 5b klasės mokiniui, už laimėtą I laipsnio diplomus  internetiniame 

edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Rudens sesija“ ir „Olympis – Pavasario sesija“,  

II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – 

Rudens sesija“, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – 

Rudens sesija“, I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – 

Pavasario sesija“, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame  biologijos – gamtos mokslų 

konkurse „Olympis“. 

 

Gabijai Garuolytei, 5b klasės mokinei, už laimėtą III laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ir „Olympis – Pavasario sesija“. 

 

Medeinai Gasčiūnaitei, 5b klasės mokinei, už laimėtą I vietą Ragainės progimnazijos 5-7 klasių 

mokinių dailiojo rašto ,,Tu tokia maža, bet tokia didi“ konkurse, I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5 

klasių mokinių komandiniame matematikos ir gamtos mokslų konkurse „Gamtos ir matematikos 

paslapčių suvokimas protu ir širdimi“, III vietą mokyklos 5 kl. gamtos ir žmogaus olimpiadoje 

 

Lukui Petersen, 5b klasės mokiniui, už laimėtą I vietą, Šiaulių miesto  mokyklų  5-7  klasių 

mokinių sporto salės futbolo varžybose. 

 

Deivydui Kundrotui,5b klasės mokiniui, už laimėtą I vietą, Šiaulių miesto  mokyklų  5-7  klasių 

mokinių sporto salės futbolo varžybose. 

 

Emilijai Klovaitei, 5b klasės mokinei, už laimėtą I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių 

mokinių komandiniame gamtos mokslų konkurse „Žinių traukinys“. 

 

Rokui Pušinskiui, 5b klasės mokiniui, už laimėtą I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5 klasių mokinių 

komandiniame matematikos ir gamtos mokslų konkurse „Gamtos ir matematikos paslapčių 

suvokimas protu ir širdimi“. 

 

                                                                        

5a klasė 

 

Gabrielei Donielaitei, 5a klasės mokinei, už laimėtą I laipsnio diplomą  internetiniame 

edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ir „Olympis – Rudens sesija“,  I laipsnio diplomą ir medalį 

internetiniame edukaciniame matematikos  konkurse ir „Olympis – Rudens sesija“,  II vietą 

tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2017“, laimėjimus tarptautiniame matematikos 

konkurse „Kengūra“ (42 vieta respublikos geriausiųjų 50-uke, 2 vieta miesto geriausiųjų 10-uke),  

I vietą mokyklos 5 kl. mokinių matematikos olimpiadoje, III vietą mokyklos 5 kl. mokinių 

informacinių technologijų olimpiadoje, I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių 

komandiniame gamtos mokslų konkurse „Žinių traukinys“. 

 



Kajui Ziminskui, 5a klasės mokiniui, už laimėtą  II laipsnio diplomą  internetiniame edukaciniame 

lietuvių kalbos konkurse ir „Olympis – Rudens sesija“, I laipsnio diplomą  ir medalį internetiniame 

edukaciniame matematikos konkurse ir „Olympis – Rudens sesija“,  III laipsnio diplomą  

internetiniame edukaciniame matematikos konkurse ir „Olympis – Pavasario sesija“, I vietą Šiaulių 

miesto  mokyklų  5-7  klasių mokinių sporto salės futbolo varžybose. 

 

Kristinai Kasparovai, 5a klasės mokinei, už laureato vardą  tarptautinėje mokinių kūrybinių darbų 

parodoje ,,Būk sveikas, pavasari“. 

 

Gretai Klimaitei, 5a klasės mokinei, už laimėtą II vietą  mokyklos 5 kl. informacinių technologijų 

olimpiadoje. 

Kotrynai Vilčiauskaitei, 5a klasės mokinei, už  laimėtą  II vietą mokyklos 5 kl. informacinių 

technologijų olimpiadoje. 

Olivijai Klimanskytei, 5a klasės mokinei, už laureatės vardą respublikiniame kalėdinių miniatitūrų 

konkurse. 

6a  klasė 

Mantui Matulaičiui, 6a klasės mokiniui, už gerą mokymąsi, laimėtą I laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, II laipsnio diplomą  

„Olympis – Pavasario sesija“,  III laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame informacinių 

technologijų konkurse „Olympis – Rudens sesija“ ir II laipsnio diplomą  „Olympis – Pavasario 

sesija“,  II laipsnio diplomus internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis – 

Rudens sesija“ ir „Olympis – Pavasario sesija“, I laipsnio diplomą  ir medalį internetiniame 

edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“ ir II laipsnio diplomą „Olympis – 

Pavasario sesija“,  III laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame biologijos konkurse 

„Olympis“, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis“ , I 

vietą mokyklos projekte ,,Augu skaitydamas“, II vietą Šiaulių miesto 5 klasių matematikos 

kūrybinėse dirbtuvėse „Žinau, moku, pritaikau“, I vietą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių 

komandiniame gamtos mokslų konkurse „Žinių traukinys“, II vietą  mokyklos 6 kl. matematikos 

olimpiadoje, II vietą mokyklos 6 kl. gamtos ir žmogaus olimpiadoje, I vietą mokyklos 6 kl. 

informacinių technologijų olimpiadoje, aktyvų dalyvavimą  socialinėje ir neformalioje veikloje.               

Viliui Zinkevičiui, 6a klasės mokiniui, už labai gerą mokymąsi, laimėtą III laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, laimėjimą 

respublikiniame kompiuterinių Kalėdinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2017“,  II laipsnio 

diplomą internetiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – Rudens 

sesija“, II laipsnio diplomą  internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – 

Rudens sesija“, I vietą Ragainės progimnazijos 5-7 klasių dailiojo rašto konkurse ,,Nors esi maža, 

bet esi didi“, III vietą Ragainės bendruomenės diktanto ,,Čia Lietuva“ konkurse, III vietą  mokyklos 

6 kl. matematikos olimpiadoje,  I vietą mokyklos 6 kl. gamtos ir žmogaus olimpiadoje, II vietą 

mokyklos 6 kl. informacinių technologijų olimpiadoje. 

Simui Vitkui, 6a klasės mokiniui, už gerą mokymąsi, laimėtą III laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, III laipsnio diplomą internetiniame 



edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – Rudens sesija“, II laipsnio diplomą  

internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“,  III vietą mokyklos 

6 kl. informacinių technologijų olimpiadoje, I vietą Šiaulių miesto  mokyklų  5-7  klasių mokinių 

sporto salės futbolo varžybose 

Džiugui Kaluinai,  6a klasės mokiniui, už gerą mokymąsi, laimėtą II laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – Rudens sesija“, II 

laipsnio diplomą  internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“,  

II vietą Ragainės progimnazijos 5-7 klasių dailiojo rašto konkurse ,,Nors esi maža, bet esi didi“, III 

vietą mokyklos 6 kl. gamtos ir žmogaus olimpiadoje, III vietą mokyklos 6 kl. informacinių 

technologijų olimpiadoje. 

Elžbietai Kaluinaitei, 6a klasės mokinei, už gerą mokymąsi, laimėtą III laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, I laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, II laipsnio 

diplomą internetiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – Rudens 

sesija“, II vietą Ragainės bendruomenės diktanto ,,Čia Lietuva“ konkurse, III vietą mokyklos 6 kl. 

gamtos ir žmogaus olimpiadoje, II vietą Šiaulių miesto 5 klasių matematikos kūrybinėse dirbtuvėse 

„Žinau, moku, pritaikau“, aktyvų dalyvavimą  socialinėje ir neformalioje veikloje. 

Izabelei Domeikytei, 6a klasės mokinei, už laimėtą I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame 

lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, I laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, aktyvų dalyvavimą  socialinėje 

veikloje. 

Patricijai Kačiušytei, 6a klasės mokinei, už laimėtą III laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Rudens sesija“, aktyvų dalyvavimą  socialinėje 

ir neformalioje veikloje. 

Barborai Bakutytei, 6a klasės mokinei, už laimėtą II vietą Šiaulių miesto 5 klasių matematikos 

kūrybinėse dirbtuvėse „Žinau, moku, pritaikau“, aktyvų dalyvavimą  socialinėje ir neformalioje 

veikloje. 

Matui Čechanavičiui, 6a klasės mokiniui,  už laimėtą II vietą Šiaulių miesto 5 klasių matematikos 

kūrybinėse dirbtuvėse „Žinau, moku, pritaikau“, II laipsnio diplomą  ir medalį internetiniame 

edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“,  pasiekimus tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ (35 vieta tarp respublikos  geriausiųjų, 2 vieta tarp miesto 

geriausiųjų), I vietą  mokyklos 6 kl. matematikos olimpiadoje. 

Dovydui Martinaičiui, 6a klasės mokiniui, už gerą mokymąsi, laimėtą III laipsnio diplomą  

internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Rudens sesija“. 

7a klasė 

Ūlai Mitkevičiūtei, 7a klasės mokinei, už puikius  mokymosi rezultatus,  aktyvią socialinę veiklą ir 

dalyvavimą mokinių savivaldoje, pagalbą klasės vadovei, atstovavimą  mokyklai miesto 

renginiuose,  laimėtą I vietą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 8 kl. matematikos 



olimpiadoje, III vietą Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto 

merginoms, I laipsnio diplomą  

internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, 

pasiekimus tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (1 vieta miesto geriausiųjų 10-tuke), I 

laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Pavasario 

sesija“, I laipsnio diplomą ir medalį internetiniame edukaciniame informacinių technologijų 

konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame istorijos 

konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame biologijos 

konkurse „Olympis“,  II  laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame geografijos konkurse 

„Olympis“, I vietą  Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių komandiniame gamtos mokslų 

konkurse „Žinių traukinys“, III vietą Šiaulių apskrities mokyklų  rusų  kalbos 7-12 mokinių  

raiškiojo skaitymo konkurse, I vietą Ragainės bendruomenės diktanto ,,Čia Lietuva“ konkurse, I 

vietą mokyklos 7 kl. matematikos  olimpiadoje, I vietą mokyklos 7 kl. fizikos olimpiadoje,  II vietą 

7 kl. biologijos olimpiadoje, aktyvią inžinerinę veiklą, kūrybinių inžinerijos projektų pristatymą 

miesto renginiuose. 

Deimantei Karasiovaitei, 7a klasės mokinei, už gerus  mokymosi rezultatus,  aktyvią socialinę 

veiklą, dalyvavimą mokinių savivaldoje, pagalbą klasės vadovei, atstovavimą  mokyklai miesto 

renginiuose, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis –  

Rudens sesija“, III laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis“, 

aktyvią inžinerinę veiklą, kūrybinių inžinerijos projektų pristatymą miesto renginiuose. 

 

Livijai Semionovaitei, 7a klasės mokinei, už gerus  mokymosi rezultatus, aktyvią socialinę veiklą, 

pagalbą klasės vadovei, atstovavimą  mokyklai miesto renginiuose,  

laimėtą I vietą Ragainės progimnazijos 5-7 klasių dailiojo rašto konkurse ,,Nors esi maža, bet esi 

didi“. 

Gabrielei Putrinskaitei, 7a klasės mokinei, už labai gerus  mokymosi rezultatus,  aktyvią socialinę 

veiklą, atstovavimą  mokyklai miesto renginiuose, laimėtą II vietą Ragainės progimnazijos 5-7 

klasių dailiojo rašto konkurse ,,Nors esi maža, bet esi didi“, III vietą  mokyklos 7 kl. informacinių 

technologijų olimpiadoje. 

Eimantei Bagarauskaitei, 7a klasės mokinei, už gerus  mokymosi rezultatus, atstovavimą  

mokyklai miesto renginiuose. 

 

Vytautui Donielai, 7a klasės mokiniui, už gerus  mokymosi rezultatus, aktyvią socialinę veiklą, 

dalyvavimą mokinių savivaldoje, atstovavimą  mokyklai miesto renginiuose, II laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis –  Rudens sesija“, I vietą Šiaulių 

miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių komandiniame gamtos mokslų konkurse „Žinių traukinys“, 

aktyvią inžinerinę veiklą, kūrybinių inžinerijos projektų pristatymą miesto renginiuose. 

 

Vilius Kabaila,7a klasės mokiniui, už gerus  mokymosi rezultatus, atstovavimą  mokyklai miesto 

renginiuose, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis –  

Rudens sesija“, I vietą Šiaulių miesto  mokyklų  5-7  klasių mokinių sporto salės futbolo varžybose.  

 

Ugniui Kliminskui, 7a klasės mokiniui, už gerus  mokymosi rezultatus, atstovavimą  mokyklai 

miesto renginiuose, muzikinę - techninę pagalbą mokyklos renginiuose,  I vietą Šiaulių miesto  

mokyklų  5-7  klasių mokinių sporto salės futbolo varžybose. 



 

Andritai Markevičiūtei, 7a klasės mokinei, už aktyvią socialinę veiklą,  dalyvavimą mokinių 

savivaldoje, pagalbą klasės vadovei, atstovavimą  mokyklai miesto renginiuose, III vietą Ragainės 

progimnazijos 5-7 klasių dailiojo rašto konkurse ,,Nors esi maža, bet esi didi“.  

 

Evelina Buidydaitei, 7a klasės mokinei, už gerus  mokymosi rezultatus, aktyvią socialinę veiklą, 

pagalbą klasės vadovei, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame matematikos konkurse 

„Olympis – Pavasario sesija“, I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame lietuvių kalbos  

konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, II laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame 

informacinių technologijų konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, III laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis – Pavasario sesija“, II laipsnio diplomą 

internetiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis“, II  laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame geografijos konkurse „Olympis“. 

 

7b klasė 

Arnui Balčiūnui, 7b klasės mokiniui, I vietą Šiaulių miesto  mokyklų  5-7  klasių mokinių sporto 

salės futbolo varžybose. 

 

Kamilei Mačiulytei, 7b klasės mokinei, tapus  laureate tarptautinėje mokinių kūrybinių darbų 

parodoje ,,Būk sveikas, pavasari“. 

8a klasė 

Gabrielei Šventoraitytei, 8a klasės mokinei, už I laipsnio diplomą internetiniame edukaciniame 

lietuvių kalbos konkurse „Olympis – Rudens sesija“,  II vietą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių 

mokinių komandiniame IT konkurse  „Aš ir kompiuteris“, II laipsnio diplomą internetiniame 

edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis – Rudens sesija“, už savanorišką, 

aktyvų dalyvavimą  socialinėje –pilietinėje veikloje, pagalbą klasės vadovei. 

Brigitai  Auškalnytei, 8a  klasės mokinei, už laimėtą II vietą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių 

mokinių komandiniame IT konkurse  „Aš ir kompiuteris“, už savanorišką, aktyvų dalyvavimą  

socialinėje – pilietinėje veikloje, pagalbą klasės vadovei. 

Emiliui Jarašūnui, už labai gerus ugdymosi pasiekimus, laimėjimus tarptautiniame matematikos 

konkurse „Kengūra“ (5 vieta tarp miesto geriausiųjų), III vietą Šiaulių universiteto gimnazijos 

matematikos komandiniame konkurse „Matematikai šturmuoja“, III vietą  mokyklos chemijos 

olimpiadoje, I vietą  mokyklos 8 kl. matematikos  olimpiadoje. 

 


