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Nojus Kvedaras, 6b klasės mokinys, kasmet apdovanojamas už mokyklos vardo 

garsinimą bei aukštus ugdymosi pasiekimus. Nojaus metiniai ugdymosi pasiekimai – tik 10-ukai. 

Nojus – meniškos prigimties žmogus, savo gabumus lavinantis Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. 

Puikiai groja fortepijonu. 5-oje klasėje Nojus užėmė II vietą Šiaulių miesto 5 klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiadoje bei II vietą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Jis – 

ir puikus gamtos bei tiksliųjų mokslų žinovas. Pernai Nojus laimėjo II vietą STEAM (gamtos mokslų 

– biologijos) olimpiadoje Šiauliuose. Nojus Kvedaras yra klasės seniūnas bei Gegužių progimnazijos 

aktyvo narys. Tai labai motyvuotas ir tikslo siekiantis mokinys. Už aukštus pasiekimus miesto 

olimpiadose 2022 m. Šiaulių miesto mokinių olimpiadų nugalėtojų šventėje apdovanotas švietimo 

skyriaus vedėjos E.Minkuvienės padėka, miesto mero A.Visocko specialiuoju prizu.  (Rekomendaciją 

pateikė Ingrida Kačinskienė, 6b klasės auklėtoja) 

Andrėja Kupčiūnaitė, 6c klasės mokinė, atsakinga, draugiška ir puikiai atliekanti 

pareigas, todėl vienbalsiai buvo išrinkta tapti klasės seniūne. Penktoje klasėje mokinė laimėjo net tris 

I vietas: Šiaulių miesto 5 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių 

biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto STEAM olimpiadoje. Mergaitė sėkmingai įveikė ir du diktanto 

konkursus (Šiaulių miesto ir mikrorajono), kur užėmė I ir II vietą. Šiaulių miesto viktorinoje 

„Karjeros link“ laimėjo III vietą. Už aukštus pasiekimus miesto olimpiadose 2022 m. Šiaulių miesto 

mokinių olimpiadų nugalėtojų šventėje apdovanota švietimo skyriaus vedėjos E.Minkuvienės 

padėka, miesto mero A.Visocko specialiuoju prizu. Pasak Andrėjos, mokymasis – tai nuolatinis 

tobulėjimas ir žinių siekimas. (Rekomendaciją pateikė Vaida Daunienė, 6c klasės auklėtoja) 

Justina Janulytė, 8c klasės mokinė, aktyviai dalyvaujanti mokinių savivaldoje, kur 

atsiskleidžia jos talentai ir organizaciniai sugebėjimai, ji programos „Laikas jausti“ viena iš 

ambasadorių, vokalinio ansamblio „LA-FA“ narė, 2022 m. pradėjusi lankyti programą Dofe. Mokinė 

Šiaulių miesto 6-7 klasių raiškiojo skaitymo konkurso prancūzų kalba „Skaitau - pažįstu save ir 

pasaulį“ III vietos laimėtoja, galimybių festivalio „Tavo PIN kodas“ Hakatono I vietos laimėtoja. 

Justina skaitė pranešimus keliose mokinių konferencijose, dalyvavo LMS forumo asamblėjoje, kur 

atstovavo Gegužių progimnazijos mokinių savivaldai. J.Janulytė visų mokyklos renginių puiki 

vokalistė, taip pat dalyvavusi šalies festivaliuose „Meilės natos“, „Neužmirštuolė gyva“. Galima 

drąsiai teigti, kad iniciatyvumas ir atsakingumas – pagrindinės Justinos savybės, kurios skatina 

garsinti mokyklos vardą ir buria klasės bendruomenę. (Rekomendaciją pateikė Jurgita 

Januškevičienė, 8c klasės auklėtoja) 

Saulė Šiaulytė, 8c klasės mokinė, savanorė ir Dofe programos dalyvė, vokalinės grupės 

„LA-FA“ bei mokyklos mokinių aktyvo narė. Šiemet jai buvo įteiktas diplomas iš galimybių 

festivalio „Tavo PIN kodas“ organizatorių už pateiktą geriausio iššūkio sprendimą. Saulės 

kūrybingumas atnešė sėkmės ir mokinių kūrybos konkurse „Aukso plunksna”: 2021m. ji laimėjo II 

vietą, o 2022 m. šalies 8 klasių mokinių fantastinių pasakojimų konkurse užėmė I vietą. S.Šiaulytė 

yra draugiška, paslaugi, supratinga, mėgstama klasės draugų ir bendraamžių būryje. (Rekomendaciją 

pateikė Jurgita Januškevičienė, 8c klasės auklėtoja) 

Saulė Šidlauskaitė, 8 c klasės mokinė. Saulės intravertiškas charakteris galbūt užkerta 

kelią būti visur ir visad matomai, bet jos darbai ir pasiekimai ne ką mažesni už aktyvių mokinių 

pasiekimus. Didžiausi pasiekimai susiję su vokiečių kalba, ji dalyvauja įvairiose konferencijose, 



olimpiadose. 2022 m. Šiaulių miesto 6-IV klasių mokinių vokiečių kalbos meninio skaitymo 

konkurse užėmė III vietą, vokiečių kalba skaitė pranešimus respublikinėje praktinėje bendrojo 

ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių konferencijoje „Aš galiu“, dalyvavo tarptautinėje Goethe‘s 

instituto integruotų praktinių veiklų moksleivių konferencijoje. Kadangi Saulė daug skaito, ji yra 

nuolatinė šalies mokinių konferencijos „Knyga mano draugas ir patarėjas“ dalyvė. (Rekomendaciją 

pateikė Jurgita Januškevičienė, 8c klasės auklėtoja) 

Daniel Šer, 8c klasės mokinys, išsiskiriantis įvairiapusiškais gebėjimais, aukštais 

mokymosi pasiekimais, labiausiai garsinančiais Gegužių progimnaziją Lietuvoje ir už jos ribų. 2022 

m. Daniel tapo Šiaulių miesto 8-9 klasių mokinių informatikos (LMIO) olimpiados I vietos,  šalies 

etapo atrankinės dalies (LMIO) mokinių informatikos olimpiados taip pat  I vietos laimėtoju, užėmė 

II vietą Šiaulių miesto 6–8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. Sėkmė tiksliųjų mokslų 

olimpiadose Daniel yra pažįstama ne kartą, tačiau mokinys tapo ir pirmuoju Šiaulių regiono atstovu 

Respublikiniame mokinių meninio skaitymo konkurse, kuris pelnė II laipsnio diplomą. 

Dalyvaudamas LRT laidoje ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ laimėjo aštuntokų finalą, o super finale 

užėmė antrąją vietą. Mokinys yra komandos žmogus ir su bendraminčiais sėkmingai dalyvavo 

matematikos konkurse „Žinių traukinys“, tarptautiniame matematikos konkurse, skirtame St. 

Šalkauskio taurei laimėti ir kt. D. Šer gyvenimas neįsivaizduojamas be šachmatų, kur jį taip pat lydi 

puikūs įvertinimai: sidabro medalis pasaulio Makabi žaidynėse, Lietuvos greitųjų šachmatų 

čempiono, žaibo vicečempiono, klasikinių šachmatų turnyrų bronzos medalio laimėtojo titulai. Už 

aukštus pasiekimus šalies, miesto olimpiadose 2022 m. Šiaulių miesto mokinių olimpiadų nugalėtojų 

šventėje apdovanotas švietimo skyriaus vedėjos E.Minkuvienės padėka, miesto mero A.Visocko 

specialiuoju prizu. (Rekomendaciją pateikė Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui) 

Mia Gineitytė, 8d klasės mokinė ir išskirtinė asmenybė. Mia sėkmingai atstovavo 

mokyklai miesto olimpiadose. 2022m. Šiaulių miesto anglų kalbos olimpiadoje laimėta I vieta,  

Šiaulių miesto prancūzų kalbos olimpiadoje – II vieta. Rengė ir skaitė pranešimus mokyklos, miesto 

ir šalies konferencijose (filosofijos, lietuvių ir užsienio kalbų), dalyvavo įvairiuose konkursuose ir 

renginiuose : respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti sakinį „Kultūra skleidžiasi 

per kūrybą ir tarnavimą bendruomenei“, skirtame Pasaulinei kultūros dienai paminėti,  

respublikiniame kompiuterinių atvirukų konkurse „Velykų belaukiant 2022“. O Šiaulių miesto 

mokinių raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba „Skaitau - pažįstu save ir pasaulį” tapo II vietos 

nugalėtoja.  Po pamokų Mia lanko šiuolaikinių šokių būrelį ŠJLC „Penklinė“, kur yra pasiekusi 

aukštų rezultatų. M.Gineitytė yra aktyvi mokinių tarybos narė, padedanti organizuoti ir vesti 

mokyklos renginius. (Rekomendaciją pateikė Jurgita Mickutė-Penikienė, 8d klasės auklėtoja) 

 

Parengė 

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Inga Turovaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

 

 

 

 

 

 

 


