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 Už padarytą pažangą 2015–2016 m. m. I-ąjį pusmetį  r e i š k i u  padėką šiems 

mokiniams: 

 

Kojalai Lukui, Ia klasė - už aktyvų dalyvavimą lietuvių kalbos pamokų veikloje ir 

puikų lankomumą, 

Mickai Karoliui, Ia klasė - už pastangas tobulėti ir puikų lankomumą,  

 

Bilotui Mantautui, Ic klasė - už aktyvų dalyvavimą pamokos veikloje, 

Blusevičiui Linui, Ic klasė - už aktyvų dalyvavimą pamokos veikloje ir puikų 

lankomumą, 

Lisauskaitei Paulinai, Ic klasė - už norą tobulėti ir puikų lankomumą, 

Rinkevičiui Gabrieliui, Ic klasė - už kruopštumą ir puikų lankomumą, 

 

Jakubickaitei Kamilei, Id klasė - už pastangas tobulėti, 

Matulytei Eglei, Id klasė - už pastangas tobulėti, 

Plačakytei Gretai, Id klasė - už kruopštų darbą ir kultūringą elgesį, 

Pociūtei Eglei, Id klasė - už kultūringą elgesį, kruopštų darbą ir puikų lankomumą, 

Pūraitei Julijai, Id klasė - už pažangą lietuvių kalbos pamokose 

Savickui Rokui, Id klasė - už pastangas tobulėti 

Šimkaičiui Augustinui, Id klasė - už puikų lankomumą, 

Verkauskui Lukui, Id klasė - už pažangą chemijos ir matematikos dalyko pamokose 

 

Usoniui Daumantui, IIb klasė - už pažangą moksle, organizuotumą, gebėjimą prisiimti 

atsakomybę ir nuoširdų darbą, 

 

Kisieliūtei Kamilei, IIc klasė - už puikų lankomumą, 

Runevičiūtei Orintai, IIc klasė - už puikų lankomumą, 

Sinkaitei Indrei, IIc klasė - už puikų lankomumą, didelę privalomų perskaitytų knygų 

pažangą lietuvių literatūros pamokose, 

Staniūnaitei Giedrei, IIc klasė - už pažangą moksle, už pastangas tobulėti lietuvių 

kalbos pamokose, 

Šmigelskaitei Karolinai, II c klasė - už puikų lankomumą, 

Vyšniauskui Gražvydui, IIc klasė - už puikų lankomumą, 



Zavackaitei Aidai, IIc klasė - už pažangą matematikos ir anglų kalbos dalykų 

pamokose, 

 

Vasilionkai Karoliui, IIIb klasė - už motyvuojantį aktyvumą ir saviraišką ekonomikos 

ir verslumo bei psichologijos pamokose, 

 

Grinevičiui Lukui, IIIc klasė - už kruopštų darbą ir norą siekti geresnio rezultato, 

Griniui Arnoldui, IIIc klasė - už siekį tobulėti, kultūringą elgesį, puikų lankomumą, 

Markevičiūtei Viktorijai, IIIc klasė - už kruopštų darbą ir puikų lankomumą, 

Radzevičiui Laurynui, IIIc klasė - už kultūringą elgesį ir puikų lankomumą, 

Stankevičiūtei Rugilei, IIIc klasė - už pastangas tobulėti ir puikų lankomumą, 

Urbanovičiūtei Faustai, IIIc klasė - už gebėjimą planuoti laiką, aktyvų dalyvavimą 

sporto renginiuose, gerą mokymąsi, 

 

Gumbrevičiūtei Kristinai, IIId klasė - už nuoseklų ruošimąsi lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokoms, puikų lankomumą ir darbą pamokose, 

 

Laurinaičiui Justui, IVb klasė - už pastangas ir ryškią pažangą lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose, 

Matulianecaitei Indrei, IVb klasė - už nuoseklų ir kruopštų darbą lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose ir puikų lankomumą, 

Bareikai Pauliui, IVb klasė - už kryptingą ir nuoseklų tobulėjimą mokantis 

matematikos, 

Rokaitei Evelinai, IVb klasė - už kryptingą ir nuoseklų tobulėjimą mokantis 

matematikos, 

Urniežiui Ernestui, IV klasė - už kryptingą ir nuoseklų tobulėjimą ruošiantis lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokoms, 

Bytautui Arnoldui, IVb klasė - už gimtojo žodžio puoselėjimą gimnazijos renginiuose 

ir skaitovų konkursuose, 

Bruzguliui Dariui, IVb klasė - už gimtojo žodžio puoselėjimą gimnazijos renginiuose 

ir meninio skaitymo konkursuose, 

Dvilevičiui Dovydui, IVb klasė - už gimtojo žodžio puoselėjimą gimnazijos 

renginiuose ir skaitovų konkurse, 

 

Bradauskaitei Ingridai, IVc klasė - už puikų lankomumą, 

Milkevičiūtei Miglei, IVc klasė - už puikų lankomumą, 

Garniui Daumantui, IVc klasė - už kryptingą ir nuoseklų tobulėjimą mokantis 

matematikos, 

Jankovskytei Laurai, IVc klasė - už kryptingą ir nuoseklų tobulėjimą mokantis 

matematikos, 

 

Kojui Pauliui, IVd klasė - už aukštų rezultatų siekimą matematikos, lietuvių kalbos, 

geografijos pamokose. 

 

 

 

Direktorė       Audronė Buzienė 


