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Vydmantai
Vadovaudamasi 2017 m. gegužės 31 d. Vydmantų gimnazijos Mokytojų tarybos posėdžio Nr.
GMT-2 nutarimu, už puikius mokymosi rezultatus, gimnazijos vardo garsinimą dalykinėse
olimpiadose, konkursuose:
1.
Padėkos raštu a p d o v a n o j u:
1.1. Už puikius mokymosi rezultatus šiuos mokinius:
Aistį Šileiką – 1 kl. mokinį
Tomą Dalangauską – 1 kl. mokinį
Tomą Noreikaitę – 1 kl. mokinę
Gediminą Zagorską – 1 kl. mokinį
Kostą Janušą – 1 kl. mokinį
Mariją Gliožerytę – 1 kl. mokinę
Dovydą Vainutį – 2 kl. mokinį
Luką Joną Pintverį – 2kl. mokinį
Lauryną Ilgaudą – 2 kl. mokinį
Viltę Jokubauskaitę – 3 kl. mokinę
Urtę Viskontaitę – 3 kl. mokinę
Elinetą Lazdauskaitę - 3 kl. mokinę
Dovydą Zubavičių - 3 kl. mokinį
Ugnę Dalangauskaitę – 4 kl. mokinę
Agnę Skripkauskaitę - 4 kl. mokinę
Kamilę Pulokaitę – 5 kl. mokinę
Vilių Čeponį – 5 kl. mokinį
Jokūbą Jocių – 5 kl mokinį
Šileiką Dovydą – 6 kl. mokinį
Audrių Bertašių – 6 kl. mokinį
Mantą Užandenį – 1G kl. mokinį
Emiliją Rogačiovaitę – 2G kl. mokinę
Guodą Skripkauskaitę – 3Ga kl. mokinę

Luką Lignugarį – 3Gb kl. mokinį
Agnę Vaičikauskaitę – 4G kl. mokinę
Karoliną Čeponytę - 4G kl. mokinę
1.2. Už akademinius pasiekimus dalykinėse olimpiadose ir konkursuose šiuos mokinius:
Smiltę Lenkauskaitę - 2 kl. mokinę
Palangos miesto pradinių klasių mokinių Dailaus rašto konkurse užėmusiai III vietą
Kotryną Vainutytę – 3 kl. mokinę
Konkurso „Raštingiausias pradinukas“ laureatę
Ugnę Dalangauskaitę – 4 kl. mokinę
Konkurso „Raštingiausias pradinukas“ laureatę
Austėją Liebutę – 4 kl. mokinę
Rajoninėje pradinių klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusią II vietą
Ugnę Gadeikytę – 2 kl. mokinę
Kretingos rajono 1-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse užėmusiai III vietą
Ugnę Šiaulytę – 4 kl. mokinę
Kretingos rajono 1-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse užėmusiai I vietą
Urtę Viskonataitę – 3 kl. mokinę
Kretingos rajono 1-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse užėmusiai III vietą.
Aroną Matulevičių – 4 kl. mokinį
Kretingos rajono jaunųjų poetų „Augame kartu su eilėraščiu“ nugalėtojui
Titą Taujenį – 4 kl. mokinį
Kretingos rajono jaunųjų poetų „Augame kartu su eilėraščiu“ nugalėtojui
Dovydą Šileiką – 6 kl. mokinį
Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių diktanto rašymo konkurse
„Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“ tapus raštingiausiu šeštoku
Vilių Čeponį - 5 kl. mokinį
Kretingos rajono 5 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmusiam I vietą
Audrių Bertašių – 6 kl. mokinį
Kretingos rajono 6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmusiam I vietą
Gintą Lukauską – 7 kl. mokinį
Kretingos rajono 7 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmusiam III vietą
Guodą Skripkauskaitę - 3Ga kl. mokinę
Lietuvos mokinių anglų kalbos (11 klasių) olimpiados rajoniniame etape užėmusiai I vietą

Gediminą Ruginį - 3Ga kl. mokinį
Lietuvos mokinių 29-osios geografijos olimpiados rajoniniame etape užėmus III vietą,
23-iojoje Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje užėmusiam IV vietą
Luką Lignugarį - 3Gb kl. mokinį
27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados „Lietuvos valstybė Abiejų Tautų
Respublikoje „ rajoniniame etape užėmusiam III vietą
Eriką Subačiūtę – 3Ga kl. mokinę
Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados „Būkite saule ir jus pamatys
visi“ (F. Dostojevskis) rajoniniame etape užėmusiai II vietą
Emiliją Rogačiovaitę – 2G kl. mokinę
V Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoniniame etape užėmusiai I vietą
Aureliją Šlymaitę – 4G kl. mokinę
Dainų konkurse „Life is song“ užėmusiai I vietą
Inetą Šimkutę – 1G kl. mokinę
Nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ užėmusiai III vietą
Šarūnę Sriebaliūtę – 3Ga kl. mokinę
Kretingos rajono savivaldybės mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ laureatę,
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, moksleivių nuo 14 iki 17 metų amžiaus grupėje užėmusiai II vietą
Justę Narvilaitę – 8 kl. mokinę
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, moksleivių nuo 14 iki 17 metų amžiaus grupėje užėmusiai I vietą
Luką Stonkų – 1G kl. mokinį
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, moksleivių nuo 14 iki 17 metų amžiaus grupėje užėmusiai III vietą
Urtę Stonkutę - 6 kl. mokinę
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, moksleivių nuo 11 iki 14 metų amžiaus grupėje užėmusiai II vietą
Kamilę Margevičiūtę – 8 kl. mokinę
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, už gražiausią piešinį užėmusiai II vietą
Urtę Paulauskaitę – 6 kl. mokinę
Konkurse – parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms
metinėms paminėti, už gražiausią piešinį užėmusiai I vietą
Kamilę Pulokaitę – 5 kl. mokinę
Vaikų piešinių konkurse „HBH malūnų kaimo talismanas“ užėmusiai II vietą
Taurą Jurgutį – 7 kl. mokinį
Piešinių ir nuotraukų konkurse „Kuriu ateities Europą“ užėmusį III vietą

Klaudij~ Valinskaity - 8 kl. mokiny
Piesiniq ir nuotraukq konkurse ,,Kuriu ateities Europ~" uzemusi~ III viet~
Nijoly Bertasiiity - 4 G. kl. mokiny
,,leZuDi" 17" zurnalistikos konkurse uzemusiai II viet~
1.3. Uz mokiniq paruosim~ olimpiadoms ir konkursams:
Viliq Adomaiti - geografijos mokytoj~ metodinink~
Adelij~ Dalangauskieny - anglq k. mokytoj~ metodininky
Ast~ Smaizieny - anglq k. mokytoj~ metodininky
Dariq Petreiki- istorijos mokytojas ekspertas
Aurik~ Keblyty - pradinio ugdymo mokytoj~ metodininky
Ing~ Kutelieny - muzikos mokytoj~ metodininky
Jolant~ Salieny - pradinio ugdymo mokytoj~ metodininky
Vilm~ Jurgutieny - pradinio ugdymo vyresniaj~ mokytoj~
Ramuny Grikstaity - dailes vyresniaj~ mokytoj~
Jolant~ Zaliauskieny - lietuviq k. vyresniaj~ mokytoj~
Ras~ Abelkieny - ekonomikos mokytoj~ metodininky
1.4. Uz puikq pamokq lankym~:
Aisty Mikutaity - 5 kl. mokiny
Irmant~ Vaitkq - 2G kl. mokini
2. Ski r i u 2017 metq premij~ ,,Sviesos taku" 3 Ga klases mokinei Guodai Skripkauskaitei.
3. Nu rod au klasiq vadovams apie mokinio gaut~ padek~ padaryti jrasus mokiniq asmens
bylose iki 2017 m. birzelio 16 d.
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Rasa Stonkuiviene

