
VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS 2014 – 2015 MOKSLO METŲ PASIEKIMAI 

DALYVIAI Renginio 

organizatorius 

Pasiekimai  Data 

Klasė  Mokinio vardas, pavardė Mokytojo vardas, pavardė 

- - - Viešoji įstaiga 

„Vaiko labui“ 
Pažymėjimas 

Vilniaus Viršuliškių mokykla 

2014-2015 m. m. įgyvendina 

vaikų socialinių ir emocinių 

gebėjimų ugdymo programą 

„Obuolio draugai“. 

 

 

2014-09-09 

Tolerancijos ugdymo centro dalyviai Istorijos mokytoja 

metodininkė, 

Tolerancijos ugdymo 

centro vadovė 

Nijolė Bernotavičienė 

Tarptautinė istorinė 

Teisingumo 

Komisija 

Padėka 

už mokinių dalyvavimą 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Atminties kelias“, skirtoje 

Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienai paminėti. 

 

 

2014-09-23 

1A 

1B 

1B 

3B 

4A 

Ugnė Ruzgytė 

Evelina Vitkutė 

Gabrielė Ragauskaitė 

Vakaris Pleskevičius 

Kajus Bartkus 

Pradinių kl. vyr. mokytojos 

Dalia Raišienė, 

Rūta Montrimavičienė, 

Danguolė Rakštelienė, 

Ramunė Varnienė 

Vilniaus Gerosios 

Vilties vidurinė 

mokykla 

Padėkos 

mokiniams ir mokytojams už 

dalyvavimą Respublikos 

pradinio ugdymo mokinių darbų 

parodoje  

„Metų laikų spalvos“. 

2014 m. spalis 

8A Rolandas Pukštas - Švietimo ir mokslo 

ministerija / 

Nacionalinis 

egzaminų centras 

Diplomas 

už geriausiai atliktas 

Nacionalinio matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo 

konkurso užduotis. 

 

2014-11-21 

Mokyklos bendruomenė Pradinio ugdymo 

skyriaus vedėja Daiva 

Adomaitienė 

Environment Online 

/ ENO Treelympics 

2014 founder  

Pažymėjimas 

už dalyvavimą pasaulinėje 

medelių sodinimo akcijoje 

 

2014-10-25 

3B 

 
Austėja Lyvaitė Pradinių klasių vyr. 

mokytoja  

Danguolė Rakštelienė 

Vilniaus miesto 

pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis / Emilijos 

Diplomas  
Vilniaus miesto konkurso 

nugalėtojai tarp 3 klasių mokinių 

diktanto konkurse „Diktanto 

 

2014-12-09 



Pliaterytės 

progimnazija 

meistras“  

Padėka 

mokytojai už mokinės 

paruošimą. 

5A Ugnė Babravičiūtė Pradinių klasių vyr. 

mokytoja 

Daiva Adomaitienė 

 

Trakų rajono 

savivaldybė/ Trakų 

rajono savivaldybės 

Meras 

Padėka 

4 vieta 5-8 kl. mokinių grupėje, 

darbas –  

„Kalėdinis Burbulas“. 

 

2015-01-07 

 

- 

 

- 

Pradinių klasių vyr. 

mokytoja 

Daiva Adomaitienė 

Padėka  

5 vieta suaugusiųjų grupėje, 

darbas – kalėdiniai sveikinimai  

„Kalėdų Naktį Tylią...“. 

 

2015-01-07 

5-8 kl.   Mergaičių rankinio komanda     

Kūno kultūros vyr./ 

metodininkas 

mokytojas 

Audrys Jurevičius 

ŠMM, LTOK, Kūno 

kultūros ir sporto 

departamentas 

Diplomas 

Vilniaus miesto varžybose II 

vieta 

2015 m. sausis 

5-8 kl. Mergaičių stalo teniso komanda Padėka 

Vilniaus miesto varžybose IV 

vieta 

 

2015 m. sausis 

Mokyklos bendruomenė Istorijos mokytoja 

metodininkė, 

Tolerancijos ugdymo 

centro vadovė 

Nijolė Bernotavičienė 

Tarptautinė istorinė 

Teisingumo 

Komisija 

Padėka 

už dalyvavimą pilietinėje 

iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes 

liudija", skirtoje Laisvės gynėjų 

dienai ir istorinei tautos pergalei 

prieš agresorių paminėti. 

2015-01-13 

3B Dionisas Žilinskas Pradinių klasių vyr. 

mokytoja Danguolė 

Rakštelienė 

Vilniaus miesto 

pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis  

Padėka 

 mokiniui ir mokytojai už 

dalyvavimą Vilniaus miesto 

pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkurso „Su knyga 

per pasaulį“ II etape. 

 

 

2015-02-03 

3B Dionisas Žilinskas Pradinių klasių vyr. 

mokytoja Danguolė 

Rakštelienė 

Vilniaus miesto 

pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis / Spindulio 

Padėka 

mokiniui ir mokytojai už 

dalyvavimą Vilniaus miesto 

pradinių klasių mokinių meninio 

 

 

2015-02-05 



pagrindinė mokykla skaitymo konkurso „Su knyga 

per pasaulį“ III etape. 

Mokyklos bendruomenė 

  

Istorijos mokytoja 

metodininkė, 

Tolerancijos ugdymo 

centro vadovė 

Nijolė Bernotavičienė 

Tarptautinė istorinė 

Teisingumo 

Komisija 

Padėka 

už paminėjimo, skirto prisiminti 

sausio 27-ąją – Tarptautinę 

Holokausto aukų atminimo 

dieną, organizavimą mokykloje. 

Dėkojame, kad primenate 

jaunajai kartai svarbius istorinius 

faktus ir puoselėjate istorinę 

atmintį. 

 

2015-02-27 

  

 


