VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ APDOVANOJIMO
2020 m. gegužės 28 d. Nr. V1-41
Vilnius
Veikdama pagal Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 1-1645:
1. A p d o v a n o j u gimnazijos Garbės raštais šiuos mokytojus:
Alminutę Martūnienę, fizikos mokytoją metodininkę - už puikų mokinių parengimą 68-osios
Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto ir šalies etapams, XVIII-osios astronomijos olimpiados
šalies etapui, 16-osios tarptautinės jaunių gamtos mokslų olimpiados tarptautiniam etapui,
respublikinei astronomijos viktorinai „Po žvaigždėtu dangum“, tarptautinei konferencijai
„STE(A)M veiklos mokykloje“ ir Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos mokslų
viktorinai „Žemė, oras, vanduo ir ugnis“;
Birutę Radzevičienę, chemijos mokytoją metodininkę - už puikų mokinių parengimą 58osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto ir šalies etapams, 16-osios tarptautinės jaunių
gamtos mokslų olimpiados tarptautiniam etapui, respublikiniam dr. Bronislovo Lubio vardo
chemijos konkursui I-II (9-10) klasių mokiniams, tarptautinei konferencijai „STE(A)M veiklos
mokykloje“ bei Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos mokslų viktorinai „Žemė,
oras, vanduo ir ugnis“;
Genovaitę Kynę, geografijos mokytoją ekspertę - už puikų mokinių parengimą 32-osios
Lietuvos mokinių geografijos bei Lietuvos geomokslų olimpiadų miesto ir šalies etapams,
„Lietuvos Junior Achievement AcceleratorX programai “Challenge the Challenge 2020”;
Danutę Stankaitienę, prancūzų kalbos mokytoją metodininkę - už puikų mokinių parengimą
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados miesto ir šalies etapams, nacionaliniam mokinių
komiksų piešimo konkursui „Klimato kaita: mūsų iššūkis“, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo
konkursui „Kalbų Kengūra 2020“ bei projektui „Tavo žvilgsnis 2020“;
Ramunę Žilionytę, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę - už puikų mokinio parengimą
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos olimpiados 9-12 klasių mokiniams šalies
etapui ir V Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkursui;
Danutę Pilypavičiūtę, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę - už gerą mokinių
parengimą Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapui, respublikiniam
projektui „Giminės medis – 2019“, skirtam Vietovardžių metams pažymėti, respublikinei bendrojo
ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijai „Skaityti - tai
sėdėti ant pasaulio stogo“, Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kodėl aš myliu
Vilnių? 2020“ darbų parodai, respublikiniam Jaunojo iliustruotojo konkursui „Vardan tos Dainavos!
Įsivaizduok ir pavaizduok“, nacionaliniam moksleivių konkursui ,,Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija” bei respublikiniam komiksų konkursui „Susirinkime pas Balį Sruogą!“;
Nijolę Dzedzevičienę, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją - už gerą mokinių parengimą 52
jaunųjų filologų konkursui, tarptautiniam 5-12 klasių mokinių dienoraščio konkursui „Tylėti
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sunku“, Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapui, respublikiniam Jaunojo
iliustruotojo konkursui „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“, respublikinei bendrojo
ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijai „Skaityti - tai
sėdėti ant pasaulio stogo“.
2. A p d o v a n o j u gimnazijos Padėkos raštais šiuos mokytojus:
Živilę Stankevičienę, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę - už puikų mokinių
parengimą Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto ir šalies etapams,
respublikinei bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų
konferencijai „Skaityti - tai sėdėti ant pasaulio stogo“;
Nijolę Jankauskienę, biologijos mokytoją metodininkę - už gerą mokinių parengimą 53-osios
Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto ir 16-osios tarptautinės jaunių gamtos mokslų
olimpiados tarptautiniam etapams;
Sonatą Urbšienę, biologijos vyresniąją mokytoją - už gerą mokinių parengimą 53-osios
Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etapui, tarptautinei konferencijai „STE(A)M veiklos
mokykloje“;
Daivą Savčiukienę, chemijos mokytoją metodininkę - už gerą mokinio parengimą 58-osios
Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapui;
Jūratę Paukštienę, chemijos mokytoją metodininkę - už gerą mokinio parengimą 58-osios
Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapui;
Vilmą Lenkaitytę, matematikos mokytoją metodininkę - už gerą mokinio parengimą 69-osios
Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapui;
Kristiną Jasaitytę, matematikos vyresniąją mokytoją - už gerą mokinių parengimą 69-osios
Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapui;
Ritą Labašauskienę, rusų kalbos mokytoją metodininkę - už gerą mokinės parengimą XXVII
Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados miesto etapui, Vaikų kūrybinės iniciatyvos
fondo konkursui „Kalbų Kengūra 2020“ bei projektui „Tavo žvilgsnis 2020“;
Laimutę Gaidienę, lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją - už gerą mokinės parengimą Lietuvos
9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapui;
Nijolę Biekšaitę, rusų kalbos mokytoją metodininkę - už gerą mokinių parengimą XXVII
Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados miesto etapui, moksleivių kūrybinių darbų
parodai „Čiuvstva dobryje ja lyroj probuždal“, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo konkursui „Kalbų
Kengūra 2020“ bei projektui „Tavo žvilgsnis 2020“;
Danguolę Bartusevičienę, vokiečių kalbos mokytoją metodininkę - už gerą mokinės
parengimą Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams miesto etapui, Vaikų
kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2019“ Lyderių turui;
Edvardą Čepanonį, muzikos vyresnįjį mokytoją - už gerą mokinės parengimą VIII Lietuvos
mokinių muzikos olimpiados miesto etapui.
Vaivą Kazlauskaitę, technologijų mokytoją - už gerą mokinių parengimą Lietuvos mokinių
technologijų olimpiados miesto etapui;
Kęstutį Kundrotą, fizinio ugdymo vyresnįjį mokytoją - už gerą mokinių parengimą Vilniaus
miesto gimnazijų XIX sporto žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių, merginų ir vaikinų
krepšinio bei Vilniaus miesto mokyklų sporto žaidynių vaikinų tinklinio varžyboms.
3 . R e i š k i u padėką šiems mokytojams:
Romai Prajaraitei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei - už mokinių parengimą
respublikinei bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų
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konferencijai „Skaityti - tai sėdėti ant pasaulio stogo“, Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų
konkurso „Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodai, respublikiniam Jaunojo iliustruotojo
konkursui „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“;
Audriui Gabniui, lietuvių kalbos mokytojui metodininkui - už mokinių parengimą
respublikinei bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų
konferencijai „Skaityti - tai sėdėti ant pasaulio stogo“;
Mindaugui Jakavoniui, informacinių technologijų vyresniajam mokytojui - už gerą mokinių
parengimą 16-ojo tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ miesto
etapui, tarptautinei konferencijai „STE(A)M veiklos mokykloje“, NKKM Kompiuterių mokyklos
organizuotam kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos fantazija 2019“ ir
integruotam tarptautiniam matematikos ir informacinių technologijų piešinių „Piešinys –
matematikos uždavinys“ konkursams;
Dainiui Martūnui, informacinių technologijų mokytojui metodininkui - už gerą mokinių
parengimą 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miesto etapui;
Astai Gylytei, matematikos vyresniajai mokytojai - už mokinės parengimą Vilniaus miesto
gimnazijų matematikos greito uždavinių sprendimo konkursui;
Irmai Gecevičiūtei, matematikos mokytojai ekspertei - už mokinių parengimą Vilniaus
miesto gimnazijų matematikos greito uždavinių sprendimo konkursui;
Jolantai Snežko, fizikos vyresniajai mokytojai - už mokinio parengimą 16-osios tarptautinės
jaunių gamtos mokslų olimpiados tarptautiniam etapui;
Romualdai Martinsonei, anglų kalbos vyresniajai mokytojai- už mokinių parengimą Vaikų
kūrybinės iniciatyvos fondo konkursui „Kalbų Kengūra 2020“;
Auksei Žukaitei, dailės mokytojai metodininkei - už mokinių parengimą Vilniaus miesto
mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodai;
Aušrai Karveckienei, fizinio ugdymo vyresniajai mokytojai - už gerą mokinių parengimą
Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių, merginų
krepšinio varžyboms.

Direktorė

Parengė

Jolanta Knyvienė
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Daiva Savčiukienė, pavaduotoja ugdymui
2020-05-28

