
Vardas, pavardė Nuopelnai Organizacijos pavadinimas Data ir laikas

Jelena Comik Padėka: Ačiū, kad prisidedate prie bendruomenių stiprinimo bei augimo! Kaunas 2022 Fluxus Labas!

Vilma Garnionienė, 

Audronė Freitakienė

Diplomas Žaliakalnio progimnazijai už ketvirtokų komandos 1-os vietos laimėjimą 

protų mūšių maratone "Protų bokštai" Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Asta Maslauskienė

Padėka už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus 

,,PET SHOW LIETUVA 2020" parodai Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Asta Maslauskienė

Pažyma (2020-01-30 Nr.10) dėl mokinių parengimo ir dalyvavimo Kauno m. 

ugdymo įstaigų 1-4 kl. mokinių protų mūšio maratone ,,Proto bokštai" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Rima Dėdynienė

Diplomas Žaliakalnio progimnazijai už antrokų komandos 1-os vietos laimėjimą 

protų mūšių maratone. Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Raimondas Kazlauskas Padėka: Ačiū, kad prisidedate prie bendruomenių stiprinimo bei augimo! Kaunas 2020 Fluxus Labas!

Edita Ružinskienė

Už puikų mokinių paruošimą  Kauno regiono mokyklų konkursui "Šikšnosparniai - 

tvirtovių sargai'. Kauno dailės gimnazija

Vilma Garnionienė

Padėka už pagalbą motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus parodai "PET 

SHOW LIETUVA 2020" Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Jolita Baniulienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos 

konkurse "Olympis 2019 - Rudens sesija" UAB "Advertis"

Birutė Narijauskaitė

Padėka už nuoširdų darbą organizuojant Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiados miesto etapą KPKC

Audronė Misiukonienė

Padėka už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus 

,,PET SHOW LIETUVA 2020" parodai Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Audronė Misiukonienė

Padėka už bendradarbiavimą 2019 metais rengiant skaitymo skatinimo ir 

edukacinius užsiėmimus moksleiviams Kalniečių padalinyje Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Audronė Misiukonienė

Pažyma Nr.10 dėl mokinių parengimo ir dalyvavimo Kauno m. ugdymo įstaigų 1-4 

kl. mokinių protų mūšio maratone ,,Proto bokštai" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2020-01-30

Lina Kaminskienė

Padėka už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus 

"PET SHOW LIETUVA 2020" parodai Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Lina Kaminskienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose "Olympis 2019 - Rudens sesija| UAB "Advertis"

Jurgita Miller

Paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse "Olympis 2019 - 

Rudens sesija" UAB "Advertis"

Rasa Oželienė

Paruošė dalyvavimui Tarptautiniame fizikos konkurse "Olympis 2019- Rudens 

sesija" UAB "Advertis"

Jautrutė Časinienė

Padėka už pagalbą motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus parodai "PET 

SHOW LIETUVA 2020" Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Jautrutė Časinienė

Padėka už bendradarbiavimą 2019 metais rengiant skaitymo skatinimo ir 

edukacinius užsiėmimus moksleiviams Kalniečių padalinyje. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka



Jautrutė Časinienė

Pažymėjimai už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame 

konkurse:matematikos ,biologijos ir pasaulio pažinimo,informacinių 

technologijų,lietuvių kalbos ir literatūros,anglų kalbos konkurse"Olympis 2019-

Rudens sesija". UAB"Advertis "

Asta Maslauskienė

Pažymėjimas už organizavimą mokymo įstaigoje ir mokinių paruošimą 

dalyvavimui Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 2019 - Rudens 

sesija" UAB ,,Advertis"

Birutė Narijauskaitė

Rengė užduotis ir vertino mokinių darbus respublikiniame prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkurse Kauno technologijos universitetas

Birutė Narijauskaitė

Parengė mokinius Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos viktorinai „Linksmi ir išradingi“ KPKC

Edita Ružinskienė

Pažyma dėl dalyvavimo Kauno m. ugdymo įstaigų projekto "Ten, kur mano 

namai" 1-4 kl. mokinių žygyje "vaizdingu Žaliakalnio maršrutu". Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Freitakienė Padėka Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Audronė Freitakienė

Pažymėjimas už mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose 

,,Olympis 2019 - Rudens sesija" UAB ,,Advertis"

Audronė Freitakienė

Padėka už mokinių skatinimą aktyviai dalyvauti Kauno m. ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybiškumo konkurse ,,Lietuvai, tėvynei mano" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Freitakienė Padėka už mokinių paruošimą viktorinai ,, Pažink Lietuvą" Kauno Milikonių progimnazija

Vilija Skystimaitė 7 vieta Tarptautinio mintino skaičiavimo respublikiniame finale, moterų grupėje

Tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso 

„Matmintinis“ organizacinis komitetas

Vilija Skystimaitė

Padėka už pagalbą motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus parodai „PET 

SHOW LIETUVA“ Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Vilija Skystimaitė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose „Olympis 2019 - Rudens sesija“ UAB „Advertis“

Vilija Skystimaitė

Padėka už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio - emocinio 

ugdymo olimpiada „Dramblys“ darželinukams, pradinukams ir 5-6 klasėms“ VšĮ„Pozityvaus ugdymo institutas“

Vilija Skystimaitė Padėka už mokinių paruošimą viktorinai „Pažink Lietuvą“ Kauno Milikonių progimnazija

Audronė Freitakienė

Pažyma dėl mokytojų, parengusių mokinius respublikinei pradinių klasių virtualiai 

piešinių parodai-konkursui ,,Gyvybės medis" KPKC

Vilma Garnionienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame lietuvių kalbos ir lit, 

konkurse "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB "Advertis"

Vilma Garnionienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame biologijos ir 

pasaulio paž. konkurse "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB "Advertis"

Vilma Garnionienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame matematikos 

konkurse "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB "Advertis"

Vilma Garnionienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame informacinių 

technologijų konkurse "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB "Advertis"



Vilma Garnionienė

Pažymėjimas už organizavimą ir mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose 

edukaciniuose konkursuose "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB "Advertis"

Lina Kaminskienė

Pažyma apie moksleivių dalyvavimą Respublikiniame mokinių piešinių konkurse 

"Aš piešiu vandenį" UAB "Kauno vandenys"

Asta Maslauskienė

Pažyma už 2020 m. kovo 1 d. - balandžio 3 d. organizavimą Kauno Žaliakalnio 

progimnazijoje ir mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose ,,Olympis 2020 - Pavasario sesija" UAB ,,Advertis"

Sigita Kadišienė Parengė vertimų ir iliustracijų konkursui "Tavo žvilgsnis" Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Asta Maslauskienė Pažyma (2020-05-29 Nr.PA-000207) dėl metodinės veiklos rodiklių KPKC

Daiva Sinkevičienė

Pažymėjimas už mokinių dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame istorijos 

konkurse "Olympis 2020-pavasario sesija" UAB "Advertis"

Daiva Sinkevičienė Diplomas už mokinių parengimą ir III vietą konkurse "Laikinosios sostinės žiedas" Švietimo skyrius

Daiva Sinkevičienė

Diplomas už mokinių parengimą ir III vietą konkurse "Paveldo pažinimas-mano 

mėgstamiausia pramoga" Švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė

Pažymėjimas už mokinių parengimą tarptautiniam matematikos konkursui 

PANGEA 2020 VIMS-International Meridian School

Lilijana Kazlauskienė Projekto vykdytojo pažymėjimas " Kalbų kengūra" 2020 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas" Kalbų kengūra"

Lilijana Kazlauskienė

 Pažyma už dalyvavimą birželio 17 d. renginyje  „Metodinės priemonės jaunimo 

konsultavimui. Jaunimo darbo centro rekomendacijos“ Šiaulių jaunimo darbo centras

Irudija Kvitkienė

Padėkos raštas už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

ir gimnazijų mokinių muzikos ir šokio festivalyje "Valentino ritmai" KPKC

Irudija Kvitkienė

Padėka  už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir 

gyvūnus "Pet show Lietuva 2020" parodai. PET SHOW LIETUVA 2020

Lina Kaminskienė

Padėka sėkmingai parengus mokinius šalies mokinių piešinių konkursui "Aš piešiu 

vandenį" Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Audronė Misiukonienė Padėka už dalyvavimą jubiliejiniame „Sveikatiados“ ambasadorių suvažiavime Sveikatos stiprinimo fondas

Audronė Misiukonienė

Padėka už įdėtas pastangas ir jėgas įgyvendinant projekto „Sveikatiada“ 2019-

2020 mokslo metų veiklas ugdymo įstaigoje Sveikatos stiprinimo fondas

Audronė Misiukonienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame biologijos ir 

pasaulio paž. konkurse "Olympis 2020 - pavasario sesija" UAB „Advertis“

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr.PA-000207 dėl metodinės veiklos rodiklių KPKC 2020-05-29

Vilma Garnionienė

Padėka iš Kings organizatorių už tai, kad puoselėja mokinių norą papildomai 

domėtis mokomaisiais dalykais ir padėjo mokiniams pasiruošti olimpiados finalui Kings Lietuva

Birutė Narijauskaitė

Padėka už mokinių parengimą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 

klasių mokinių matematikos olimpiados antrajam (miesto) etapui

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo 

skyrius



Birutė Narijauskaitė

5 vieta Tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso "Matmintinis" respublikiniame 

finale, moterų grupėje

Tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso 

„Matmintinis“ organizacinis komitetas

Audronė Freitakienė

Pažyma už mokinių dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 kl. mokinių 

kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Žemė - mano namai" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2020-09-23

Jelena Comik

Pažyma ( Nr. 75) dėl mokinių parengimo ir dalyvalimo Kauno miesto ugdymo 

įstaigų 1 - 12 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje - konkurse "Žemė - mano 

namai" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2020-09-23

Audronė Misiukonienė

Padėka už aktyvumą perteikiant mokiniams aplinkosaugos žinias bei ugdant jų 

kūrybiškumą piešinių konkurso metu „Elektronika - nauda, atliekos - ne bėda“ EPA 2020-10-19

Brigita Dudonė Padėka už dalyvavavimą akcijoje "Solidarumo bėgimas" 5-8 kl. mokiniams Gelbėkit vaikus 2020-09-28

Jurga Pugačiauskienė

Projekto vykdytojo pažymėjimas už "Kalbų Kengūra 2020" konkurso 

organizavimą. Vaikų Kūrybinės iniciatyvos fondas

Edita Ružinskienė

Pažymima (2020-03-01-04-03 d.) organizavo mokymo įstaigos mokinių 

dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020 - 

Pavasario sesija" UAB „Advertis" 2020-04-08

Edita Ružinskienė

Padėka už mokinių skatinimą ir paruošimą tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra 2020".

Tarptautinio matematikos konkurso „"Kengūra " 

organizacinis komitetas. 2020-04-30

Edita Ružinskienė

Pažyma (2020-05-10)VKIF „Kalbų kengūra" projekto  savo mokymo įstaigoje 

vykdytojui. VKIF komitetas 2020-05-10

Edita Ružinskienė

Pažyma(Nr. P-41), kad parengė moksleivius tarptautiniam matematikos konkursui 

„Pangea 2020". VIMS-international MERIDIAN school 2020-06-03

Edita Ružinskienė

Padėka už aktyvų dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių 

kultūrinio orientavimosi žaidimo„500x500" konkurse „Keramikinės plytelės 

istorija"

Kauno m. savivaldybė ir A. Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. 2020-10-15

Edita Ružinskienė

Padėka iš Kings organizatorių už aktyviai skatinamus mokinius papildomai 

domėtis mokomaisiais dalykais ir pagalbą ruošiantis olinpiados finalams Kings Lietuva 2020-05-30

Jolita Baniulienė

Padėka už mokinių puoselėjamą norą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais 

ir pagalbą mokiniams pasiruošiant Kings olimpiados finalui. Kings 2020-05-30

Jolita Baniulienė

Pažymėjimas už mokinių, gavusių du medalius ir 20 diplomų, paruošimą 

dalyvavimui tarptautiniame konkurse "Olympis 2020-Pavasario sesija". UAB "Advertis" 2020-04-08

Padėka už dalyvavimą Gervių akcijojePadėka už gervelių lankstymą ir dalyvavimą Sugiharos savaitėje Sugihara Group 2020-10-12

Birutė Narijauskaitė

Padėka už progimnazijos vardo garsinimą, puikius mokinių rezultatus 

tarptautiniame matematikos konkurse "Pangea 2020" Kauno Žaliakalnio progimnazija 2020-10-05

Jolita Baniulienė Projekto "Kalbų Kengūra 2020" vykdytojo pažymėjimas VKIF Kalbų Kengūra 2020-10-23

Zita Urbonavičienė

Pažyma apie mokinių parengimą respublikiniam bendrojo ugdymo mokyklų 

prozininkų konkursui ,,Žmogus gamtoje, gamta žmoguje“

Kauno raj.  Raudondvario gimnazija ir Kauno raj. 

švietimo centras 2020-03-06

Zita Urbonavičienė

Padėka už mokinių parengimą rašinio konkursui ,,Ką gyvenime turėčiau nuveikti, 

kad mane prisimintų?“

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno 

apskrities taryba 2020-02-27



Zita Urbonavičienė

Pažyma apie mokinės parengimą Kauno miesto ir rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų 6 klasių mokinių diktanto konkursui ,,Žodžiai Lietuvai“ Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla 2020-03-04

Laimutė Pranevičienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame anglų kalbos 

konkurse "Olympis" 2020- Pavasario sesija.         UAB "Advertis" 2020-04-08

Laimutė Pranevičienė Projekto "Kalbų Kengūra 2020" vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2020-05-23

Daiva Sinkevičienė

Diplomas už mokinių parengimą ir I vietos laimėjimą Kultūrinio orientavimosi 

konkurse "Žaliakalnio vingiai" A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2020-09-17

 Daiva Sinkevičienė

Diplomas už mokinių parengimą ir II vietos laimėjimą Kultūrinio orientavimosi 

konkurse "Keramikinės plytelės istorija"   A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2020-10-15

Asta Maslauskienė

Padėka už mokinių noro papildomai domėtis mokomaisiais dalykais puoselėjimą 

ir pagalbą mokiniams riuošiantis olimpiados finalui KINGS 2020-04-23

Asta Maslauskienė

Padėka už progimnazijos vardo garsinimą, puikius mokinių rezultatus 

tarptautiniame matematikos konkurse ,,Pangea 2020 Kauno Žaliakalnio progimnazija 2020-10-05

Edita Ružinskienė

Pažyma (2020-11-05 Nr. PA-000422) dėl mokinių parengimo ir dalyvavimo Kauno 

m. 2-4 kl. mokinių ir jų senelių rašinių konkurse „Aš myliu savo senelius".

KPKC, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija. 2020-11-05

Asta Maslauskienė Pažyma dėl dalyvavimo rašinių konkurse ,,Aš myliu savo senelius" (PA-000422) KPKC 2020-11-05

Vilma Garnionienė Diplomas už aktyvų dalyvavimą projekte "Olimpinis mėnuo" 2020 m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR sveikatos 

apsaugos ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 2020-10-12

Audronė Freitakienė Diplomas už aktyvų dalyvavimą projekte ,,Olimpinis mėnuo" 2020 m. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 2020-09-28

Lina Kaminskienė Pažyma dėl dalyvavimo rašinių konkurse "Aš myliu savo senelius" (PA-000422) KPKC 2020-11-05

Birutė Narijauskaitė

Padėka už mokytojų telkimą, siekiant pagerinti Kauno miesto mokinių 

matematikos mokymosi pasiekimus

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo 

skyrius 2020-11-16

Lina Kaminskienė

Padėka už  dalyvavimą respublikinėje 1-4 kl. mokinių kompiuterinių piešinių 

konkurse-parodoje "Mano vasaros pasaka" Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, KPKC 2020-11-20

Audronė Freitakienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame Lietuvių kalbos ir 

literatūros konkurse ,,Olympis 2020- Rudens sesija" UAB ,,Advertis"

Audronė Misiukonienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame lietuvių kalbos ir 

literatūros konkurse „Olympis-2020 Rudens sesija“ UAB „Advertis“

Audronė Misiukonienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame matematikos 

konkurse „Olympis-2020 Rudens sesija“ UAB „Advertis“

Audronė Misiukonienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame pasaulio pažinimo 

konkurse „Olympis-2020 Rudens sesija“ UAB „Advertis“

Audronė Misiukonienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame informacinių 

technologijų konkurse „Olympis-2020 Rudens sesija“ UAB „Advertis“

Audronė Freitakienė Pažyma dėl dalyvavimo projekte ,,Gyvenu Lietuvoje" Nr. PA-000510 KPKC 2020-12-15

Audronė Freitakienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Olympis 2020- Rudens sesija" UAB ,,Advertis"



Audronė Freitakienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame pasaulio pažinimo 

konkurse ,,Olympis 2020- Rudens sesija" UAB ,,Advertis"

Audronė Freitakienė

Pažyma dėl dalyvavimo Kauno m. ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokinių šventėje 

,,Sportietis"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Nr. 

92 2020-09-29

Birutė Narijauskaitė Patekimas į 2020 m. iškiliausių Lietuvos mokytojų 500-tuką. Žurnalas "Reitingai"

Jolita Baniulienė

Padėka už pagalbą mokiniams ir jų paruošimą respublikiniam 3-4  klasių mokinių 

anglų k. laiško rašymo konkursui ,, A Short Letter About My Teacher 2020“ KPKC 2020-10-21

Laimutė Pranevičienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvauti Tarptautiniame anglų k. konkurse " 

Olympis - 2020 Rudens sesija" UAB "Adventis"

Laimutė Pranevičienė

Padėka už pagalbą mokiniams ir jų paruošimą respublikiniam 3 - 4 klasių anglų k. 

laiško rašymo konkursui "A Short Letter About My Teacher 2020"" KPKC 2020-10-15

Audronė Misiukonienė Pažyma (Nr.PA-000422) dėl dalyvavimo rašinių konkurse„Aš myliu savo senelius“ KPKC 2020-11-05

Rasa Oželienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą Tarptautiniam pasaulio pažinimo konkursui 

"Olympis 2020- Rudens sesija" UAB "Advertis"

Rasa Oželienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą Tarptautiniam fizikos konkursui "Olympis 

2020- Rudens sesija" UAB "Advertis"

Rasa Oželienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą Tarptautiniam fizikos konkursui "Olympis 

2020 - Pavasario sesija" UAB "Advertis"

Rasa Oželienė Pažyma dėl dalyvavimo parodoje "Mokykla2020" Nacionalinė švietimo agentūra

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr. K7-L0248 dėl dalyvavimo parodoje „Mokykla 2020“ Nacionalinė švietimo agentūra 2020-12-18

Jūratė Dailydėnienė

Padėka už kartų bendradarbiavimo idėjų sklaidą, muzikos ir dainų pynę, skirtą 

Prienų globos namų gyventojams Prienų globos namai 2020-02-27

Jūratė Dailydėnienė Padėka už savanorišką darbą, už pagalbą Hospisui Lietuvos Respublikos Seimas 2020-03-08

Ingrida Insodienė

Paruošė dalyvavimui edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 2020- 

Rudens sesija" UAB "Advertus"

Ingrida Insodienė Paruošė dalyvavimui edukaciniame konkurse "Olympis 2020-  Pavasario sesija" UAB "Advertus"

Eglė Girčienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą Tarptautiniam lietuvių kalbos ir literatūros 

konkursui „Olimpis 2020 - Rudens sesija“ UAB Advertis 2020-11-02

Eglė Girčienė

Pažymėjimas už mokinių paruošimą Tarptautiniam lietuvių kalbos ir literatūros 

konkursui „Olympis 2020 - Pavasario sesija“ UAB Advertis 2020-04-02

Brigita Dudonė

Prisidėjimas prie UNESCO IR FIEP (Tarptautinė fizinio ugdymo federacija) 

vykdomo tarptautinio mokslinio 4-ojo pasaulinio kokybiško fizinio ugdymo 

tyrimo. Lietuvos sporto universitetas 2021-01-06

Zita Urbonavičienė

Padėka už mokinio parengimą Lietuvos mokinių rašinio konkursui ,,Ką gyvenime 

turėčiau nuveikti, kad mane prisimintų?"

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kaun o 

apskrities taryba 2020-02-27

Zita Urbonavičienė Pažyma apie mokinių parengimą respublikiniam konkursui Kauno rajono švietimo centras 2020-06-05

Diana Šukienė

Pažyma, už mokinių, turinčių SUP, paruošimą dalyvauti respublikinėje parodoje 

,,Kalėdinė eglutė" Vilniaus rajono, Mickūnų gimnazija 2020-12-10



Irena Straukienė

Pažymėjimas, kad mokytoja paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame 

geografijos konkurse 'Olympis 2020 -Pavasario sesija" UAB Advertis 2020-04-18

Irena Straukienė

Pažymėjimas, kad mokytoja paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame 

geografijos konkurse 'Olympis 2020 -Rudens sesija" UAB Advertis 2020-10-18

Aurelijus Austynas Padėka už mokinių paruošimą Informatikos konkursui "Bebras" Vilniaus universitetas


