ALUMNI PREMIJOS LAUREATAI 2020
Martynas Stoncelis, 1b klasės mokinys – jauniausias Alumni premijos laureatas
progimnazijoje. Martynas šių metų pavasarį prieš ateidamas į progimnazijos 1 klasę
Minecraft skaitmeninėje erdvėje sukūrė Gegužių mokyklos maketą – gidą. Manoma, kad
kurdamas mokyklos erdves Martynas išreiškė meilę ir pagarbą įstaigai, kurioje jis dar tik
planavo mokytis. Skaitmeninės idėjos įgyvendinimas – inovatyvaus, kūrybiško, kruopštaus
darbo pavyzdys. (Rekomendaciją pateikė progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė)
Akvilė Janulytė, 5b klasės mokinė, mokykloje mokosi nuo pirmos klasės. Mokosi
puikiai, aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, skaito pranešimus konferencijose, rengia
pranešimus per mokyklos garsinę sistemą, yra aktyvi mokinių savivaldos narė. Mokyklos
vardą garsina miesto bei respublikos renginiuose. Akvilė lanko muzikos mokyklą, kurioje
groja būgnais, ji yra įvairių konkursų dalyvė bei nugalėtoja. (Rekomendaciją pateikė 5b kl.
auklėtoja Elvyra Ramoškienė, mama Raimonda Janulienė)
Justina Janulytė, 6c klasės mokinė, mokykloje mokosi nuo pirmos klasės. Mokosi
labai gerai, aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, juos veda, skaito pranešimus
konferencijose, rengia pranešimus per mokyklos garsinę sistemą, yra aktyvi mokinių
savivaldos narė. Mokyklos vardą garsina miesto bei respublikos renginiuose. Justina lanko
muzikos mokyklą, kurioje groja fleita, ji yra įvairių konkursų dalyvė bei nugalėtoja.
(Rekomendaciją pateikė 6c kl. auklėtoja Jurgita Januškevičienė, mama Raimonda Janulienė)
Erika Jokubauskaitė, 7d klasės mokinė, mokosi visus dalykus tik puikiai, gamtos
mokytoja didžiuojasi jos III vietos laimėjimu miesto olimpiadoje 2019 m., lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja – I vietos laimėjimu miesto dailyraščio konkurse ir gimtosios kalbos
olimpiadoje. E.Jokubauskaitė trečius metus yra 7d klasės seniūnė, o nuo 2019 m. ir mokyklos
mokinių aktyvo narė, dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. Galima drąsiai teigti, kad
darbštumas ir atsakingumas pagrindinės Erikos Jokubauskaitės kelio gairės. (Rekomendaciją
pateikė 7d kl. auklėtoja Inga Turovaitė)
Beata Gineitytė, 7d klasės mokinė, 2019 m. lietuvių k. olimpiados III vietos
laimėtoja, miesto ir mikrorajono diktanto konkursų laureatė. Beata šalies konkursų
„Olympis“, „Kings“ dalyvė, istorijos ir lietuvių k. I laipsnio diplomų laimėtoja. Beata jau
septintus metus sėkmingai lanko dailųjį plaukimą ir kasdien skuba į treniruotes. Septintokė
dalyvauja Mokyklos tarybos ir mokinių aktyvo veikloje. Beata Gineitytė yra vyriausioji
dviejų broliukų sesuo, kuri, kaip ir dera, yra jiems puikus atsakingumo, organizuotumo
pavyzdys. (Rekomendaciją pateikė 7d kl. auklėtoja Inga Turovaitė)
Kasparas Brikys, 7d klasės mokinys, sąžiningo žmogaus pavyzdys – mokykloje rado
20 Eur banknotą, rastus pinigus atnešė pavaduotojoms ir talkininkavo randant jų savininką.
Kasparas yra profesionalus dainininkas, jau septynerius metus lankąs jaunuolių chorą
„Dagilėlis“ ir kartu su kitais dainorėliais garsinąs Šiaulių miestą, Lietuvą pasaulyje. Ištikimas
septintokas ir futbolo aistrai, daugiau negu penkerius metus priklauso Šiaulių futbolo
akademijai. Tačiau visada noriai talkina ir mokyklos rinktinei, su kuria 2019 m. pavasarį

laimėjo II vietą Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) berniukų futbolo 5x5
varžybose. Būdamas komandos žmogus K.Brikys laukiamas įvairių dalykų konkursų,
varžytuvių komandose. (Rekomendaciją pateikė 7d kl. auklėtoja Inga Turovaitė)
Ema Peleckytė, 7d klasės mokinė, 2020 m. pavasarį tapo pirmos virtualios autorinių
darbų parodos „Sapnai“ Gegužių progimnazijoje autore. Paroda buvo skirta mokyklos
vardadieniui. Šalia fantastinių didžiaakių Emos kurtų būtybių buvo galima susipažinti ir su
jos parašytomis miniatiūromis sapnų tema. Užsidegimas ir darbas lėmė, kad Šiaulių miesto
anglų kalbos konkurse „Raštingiausias šeštokas“ užėmė II vietą, kaip ir tarpmokykliniame
komiksų konkurse „Christmas Comics“. Sėkmė šypsojosi merginai ir ji tapo laureate Šiaulių
miesto ir rajono 5-8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“.
E.Peleckytė yra tolerantiška, kiekviena diena besidžiaugianti asmenybė, kurios talentas
puošia Gegužių progimnaziją. (Rekomendaciją pateikė 7d kl. auklėtoja Inga Turovaitė)
Aurelijui Tvaskūnui, 7d klasės mokiniui, sekasi ne tik lietuvių k., ką įrodo jo 2019
m. laureato diplomas tarptautiniame projekte „Būk sveikas, pavasari“, bet ir tikslieji mokslai.
„Olympis 2020 - Pavasario sesija“ už informacinių technologijų išmanymą laimėta I vieta ir
medalis, 2019 m. Tarptautiniame IT konkurse „Bebras“ šalyje pateko į 50 geriausių sąrašą, o
Šiaulių mieste užimta I vieta. Septintokas kartu su komanda šiemet Šiaulių apskrities IT ir
tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ užėmė 3 vietą. Graži dermė
klasikinio ir šiuolaikinio lavinimosi matyti šio septintoko asmenybėje, kartu labai paprastoje
ir žmogiškoje. (Rekomendaciją pateikė 7d kl. auklėtoja Inga Turovaitė)
Haroldas Vitkauskas, 7d klasės mokinys, pasižymi tuo, kad yra aukštos motyvacijos
ir puikiai suvokia, kad darbštumu ir kantrybe galima daug pasiekti. H.Vitkauskas visada
aktyvus pamokose, patikimas grupinėje veikloje, mokantis garbingai užimti lyderio poziciją.
Tarptautiniame IT konkurse „Bebras“ Šiaulių mieste pateko į 30 geriausių sąrašą. Tapo
Konstitucijos egzamino I etapo laimėtoju, dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Būk sveikas,
pavasari“. Šiemet kartu su komanda Šiaulių apskrities IT ir tiksliųjų mokslų konkurse
„Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ užėmė 3 vietą. Taigi mokinio gebėjimas atlikti jam
patikėtas užduotis puikiai yra akivaizdus. (Rekomendaciją pateikė 7d kl. auklėtoja Inga
Turovaitė)
Ugnė Limantaitė, 8b klasės mokinė, mokykloje mokosi nuo pirmos klasės, lanko
Šiaulių dailės mokyklą, Mokinių aktyvo pirmininkė, klasės seniūnė. Ugnė mokosi puikiai,
aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, juos organizuoja, yra įvairių konkursų laureatė:
tarpmokykliniame (Gegužių ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijų) konkurse laimėta I
vieta, miesto konkurso „Spalvota žinutė mokytojui“ laureatė, tarptautinio projekto „Būk
sveikas, pavasari“ nominantė. Ugnės savybės – paprastumas, nuoširdumas, atsakingumas,
iniciatyvumas – dera tarpusavyje, yra pavyzdys kitiems. (Rekomendaciją pateikė 8b kl.
auklėtoja Ingrida Kačinskienė, mokinių aktyvo koordinatorė Raimonda Janulienė)

