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     Remiantis Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V- 136 „Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos vidaus 

taisyklių patvirtinimo“,  55, 56.2.  punktais,  

     r e i š k i u padėkas šiems Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos pedagogams:  

1. Dijanai Kalnienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, už aukštus mokinio pasiekimus  

rajoniniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse bei puikius mokinių metinių  projektų rezultatus; 

2. Aušrai Sakalienei, psichologei, už geranorišką ir paveikią gimnazijos bendruomenės  

šviečiamąją veiklą;  

3. Editai Burbienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už kūrybiškų ir kokybiškų  

pamokų organizavimą, mokinių tėvų įtraukimą į gimnazijoje organizuojamas veiklas; 

4. Zitai Rimdžiuvienei, matematikos mokytojai metodininkei, už respublikinės konferencijos  

„Visiems kitaip“ organizavimą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veiklose; 

5. Violetai Rudienei, vyresniajai socialinei pedagogei, už rezultatyvų OPP programos  

įgyvendinimą ir mokinių tėvų įtraukimą į gimnazijoje organizuojamas veiklas; 

6. Svajūnui Biliui, kūno kultūros mokytojui metodininkui, už aukštus mokinių sportinius  

pasiekimus ir aktyvią sportinę veiklą garsinant gimnazijos vardą; 

7. Marijai Sutnikienei, biologijos mokytojai metodininkei, už sistemingą ir rezultatyvų  

tarptautinės aplinkosauginio ugdymo programos GLOBE įgyvendinimą ir puikius mokinių metinių  

projektų rezultatus; 

8. Romui Uždaviniui, vyresniajam kūno kultūros mokytojui, už paveikų sportinį mokinių  

ugdymą; 

9. Jurgitai Baranauskienei, vyresniajai anglų kalbos mokytojai, už aktyvumą, geranorišką  

bendradarbiavimą  ir siekiamybę tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant mokinio pažangos; 

10. Ritai Eidukienei, vyresniajai muzikos mokytojai, už gebėjimą idėjas paversti veiksmais  

ir puikius mokinių meninio ugdymo rezultatus; 

11. Andriui Petkauskui, vyresniajam šokio mokytojui, už darnaus gimnazijos bendruomenės  

šokių kolektyvo formavimą; 

12. Danutei Drigotienei, vyresniajai matematikos mokytojai, už kompetentingą naujovių  

diegimą  ugdymo procese ir produktyvų darbą elektroninėje mokymosi aplinkoje; 

13. Dainai Radvilienei, vyresniajai anglų kalbos mokytojai, už pareigingumą, atsakingumą bei  

geranorišką bendradarbiavimą ir bendravimą;  

14. Simai Čirpienei, vyresniajai specialiajai pedagogei, už atsakingai ir patraukliai  

organizuojamą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą ir veiklą; 



15. Raimondai Narvidienei, vyresniajai logopedei, už atsakingai ir patraukliai organizuojamą  

specialiųjų  ugdymosi poreikių mokinių veiklą, patirties sklaidą rajone; 

16. Rasai Kralikauskienei, vyresniajai dailės mokytojai, už mokinių meninių gebėjimų  

atskleidimą ir puoselėjimą, gimnazijos estetinio vaizdo gerinimą; 

17. Laurai Ramanauskienei, vyresniajai geografijos mokytojai, už rajoninio projekto   

„Prisiminimų takais bevaikštant“ parengimą ir įgyvendinimą, puikius mokinių metinių  projektų 

rezultatus bei siekiamybę tobulinti projektinės veiklos kompetencijas; 

18. Gražinai Valuodzienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už sistemingą ir rezultatyvų  

mokinių ugdymą bei nuoširdžią tarnystę mokytojo profesijai; 

19. Gintautei Vasiliūnienei, bibliotekininkei, už nuoširdžiai atliekamą darbą, kruopštumą bei  

iniciatyvumą gerinant bibliotekos veiklą;  

20. Astai Keturakienei, vyresniajai pradinių klasių mokytojai, už atsakingą vadovavimą klasei.  

21. Orentai Ramukevičienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už šiltą, rūpestingą ir   

atsakingą darbą ugdant PUG vaikus;  

22. Linai Šliaupienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už rezultatyvų bei  kūrybišką  

pradinių klasių mokinių ugdymą; 

23. Jolantai Bijanskienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę veiklą 

 bei kūrybišką pradinių klasių mokinių ugdymą; 

24. Renatai Vaineikytei, biologijos mokytojai metodininkei, už įdomų gamtos mokslų ugdymo  

proceso organizavimą ir puikius mokinių metinių  projektų rezultatus ; 

25. Daliutei Petrulienei, istorijos mokytojai metodininkei, už gerą mokinių  parengimą  

nuoširdžią tarnystę mokytojo profesijai; 

26. Nijolei Briedienei, vyresniajai lietuvių kalbos mokytojai, už kruopštų pedagoginį darbą  ir  

gimtosios kalbos puoselėjimą; 

27. Romualdui Sruogiui, technologijų mokytojui, už sistemingą ir  rezultatyvų mokinių ugdymą,  

liaudies amatų puoselėjimą; 

28. Konstantinui Mitrikui, tikybos mokytojui, už geranorišką darbą gimnazijos  veiklos 

vertinimo grupėje. 

29. Ingai Šutkienei, mokytojo padėjėjai, už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą gimnazijos  

bendruomenėje;  

30. Aleksandrai Pukinskytei, vyresniajai fizikos mokytojai, už atsakingumą ir  puikius mokinių  

metinių projektų rezultatus; 

31. Irenai Virbalienei, vyresniajai rusų kalbos mokytojai, už rezultatyvų darbą gimnazijos 

 veiklos vertinimo grupėje. 

32. Irinai Janulienei, vyresniajai lietuvių kalbos mokytojai, už pareigingumą, atsakingumą ir  

geranorišką bendradarbiavimą ir bendravimą;  

33. Angelai Lapienei, vyresniajai etikos mokytojai, už nuoširdumą ir geranoriškumą bei  

gimnazijos bendruomenės teatro tradicijų puoselėjimą; 

34. Sigitai Pocienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, už nuoseklumą, kruopštumą,  

organizacinę ir  metodinę veiklą bei svarų indėlį siekiant gimnazijos pažangos; 

35. Raimondai Mockūnaitei, direktorės pavaduotojai ugdymui, už aktyvumą, kokybišką  

renginių organizavimą bei svarų indėlį siekiant gimnazijos pažangos.  

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                   Edita Aukselienė 


