
Vardas pavardė Nuopelnai Organizacijos pavadinimas

 Edita Ružinskienė PADĖKA už aktyvų dalyvavimą  draugiškoje SEU olimpiadoje "Dramblys" pradinėms klasėms 

dalyviai.

Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija

Aleksandr Rancev 4-ta vieta 1-2 klasių turnyras Babtose

Aleksandr Rancev 3-čia vieta 3-4 klasių turnyras Babtose

Asta Maslauskienė Pažyma apie mokinių paruošimą ir jų dalyvavimą piešinių konkurse ,,Slidud kelias" Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Asta Maslauskienė Pažyma apie mokinio paruošimą meninio skaitymo konkursui ,,Deklamuoju Lietuvai" Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcinis 

centras

Asta Maslauskienė Pažyma apie mokinio paruošimą kūrybinių darbų parodai ,,Kūryba iš mano rankų" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Asta Maslauskienė Pažyma apie mokinio paruošimą projektui-konkursui ,,Žodelis širdelėn 2018" Kauno ,,Nemuno" mokykla-daugiafunkcinis centras

Asta Maslauskienė Pažyma apie mokinių komandos paruošimą I-ųjų klasių mokinių dviračių vairuotojų varžyboms 

Algio Žikevičiaus taurei laimėti

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Asta Maslauskienė Padėka už mokinių parengimą pradinių klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas" II etape. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Asta Maslauskienė Padėkauž mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno m. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir 

sveikos gyvensenos ugdymo projekte ,,Švarios rankos - sveikas vaikas"

A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Freitakienė Pažyma už dalyvavimą nacionalinėje pamokoje ,,Eko idėjos Lietuvai 2018" KPKC 

Audronė Freitakienė Pažyma dėl metodinės veiklos rodiklių Kauno miesto pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės- 

kūrybinės grupės ,,Vaikas-mokykla-šeima" veikloje.

KMKC

Audronė Freitakienė Pažyma dėl darbų pateikimo parodoje ,,Kūryba iš mano rankų" KPKC 

Audronė Freitakienė Padėka už mokinių parengimą Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių Protų mūšiui ,,Gamtos 

įdomybės"

Kauno moksleivių aplinkotyros centras

Audronė Freitakienė Pažyma apie mokinių parengimą tarptautiniam pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio 

konkursui ,,Skaitau lietuvišką pasaką"

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Audronė Freitakienė Pažymėjimas už mokinių parengimą dalyvauti Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokinių 

piešinių ir plakatų parodoje ir konkurse ,,Saugokime gamtą!"

Kauno moksleivių aplinkotyros centras

Audronė Freitakienė Pažymėjimas už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokinių šventiniame 

renginyje ,,Kas aš be medžio, be žolės, be paukščio..."

Kauno Moksleivių aplinkotyros centras

Audronė Freitakienė Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros 

konkurse ,,Olympis 2018 -Pavasario sesija"

UAB ,,Advertis" N3358/P666

Audronė Freitakienė Pažyma dėl dalyvavimo konferencijoje ,,Sveika  gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Freitakienė Padėka už prasmingą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimą, etnokultūrinių vertybių  

puoselėjimą, mokinių skatinimą dalyvauti tarptautinėje virtualioje mokinių darbų parodoje 

,,Šimtašakis tautosakos medis"

Kauno Moksleivių techninės kūrybos centras, KPKC

Audronė Freitakienė Pažyma Nr. PA-696, dėl renginio mokiniams saviraiškos projekto- piešimo ant asfalto renginyje ,, 

Mano Lietuva"

KPKC

Audronė Freitakienė Pažyma dėl mokinio paruošimo dalyvauti parodoje. KPKC , Nr. PA-938

Audronė Freitakienė Padėka už mokinių dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų renginyje ,,Eko - dovanos" Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Freitakienė Pažyma dėl kūrybinių darbų pateikimo parodai -konkursui ,,Kalėdos,Kalėdos" Nr.PA-1000 KPKC

Audronė Freitakienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų renginyje ,,Eko -dovanos" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Misiukonienė Pažyma apie Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijos "Senų daiktų 

istorijos" organizavimą ir pravedimą

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras



Audronė Misiukonienė Pažyma apie dalyvavimą Kauno miesto pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės - kūrybinės grupės 

"Vaikas - mokykla - šeima" veikloje 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Audronė Misiukonienė Pažyma apie mokinių parengimą tarptautiniam pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio 

konkursui ,,Skaitau lietuvišką pasaką" 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Audronė Misiukonienė Pažymėjimas apie mokinių paruošimą ir dalyvavimą tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose 

,,Olympis 2018-Pavasario sesija"

UAB ,,Advertis"

Audronė Misiukonienė PADĖKA už bendradarbiavimą organizuojant renginį moksleiviams "Senoji lietuvių kultūra: dievai 

ir dievybės" Kalniečių padalinyje

Kauno m. savivaldybės V.Kudirkos viešoji biblioteka

Audronė Misiukonienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių 

konferencijoje ,,Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Audronė Misiukonienė Pažyma apie ugdytinių parengimą dalyvauti rspublikiniame projekte „Giminės medis-2018“, 

skirtame Kauno tautinės kultūros centro 30-mečiui

Kauno tautinės kultūros centras

Audronė Misiukonienė Padėka už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos tapatumo saugojimą, 

puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniame darbe „Giminės medis“ bei dalyvaimą respublikiniame 

projekte „Giminės medis-2018“.

Kauno tautinė kultūros centras

Audronė Misiukonienė Padėka už mokinių parengimą ir dalyvavimąKauno m. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir 

sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveikatos oazė“ akcijoje „Švarios rankos - sveikas vaikas“

Kauno m. savivaldybė, švietimo skyrius, A.Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla

Audronė Misiukonienė Pažymėjimas už tai, kad organizavo  mokymo įstaigos mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose 

edukaciniuose konkursuose „Olympis 2018-rudens sesija“

UAB „Advertis“

Audronė Misiukonienė Padėka už mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2018-rudens 

sesija“

UAB „Advertis“

Aurelijus Austynas PADĖKA už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse 

"Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Aurelijus Austynas Padėka, Už 15-ojo tarptautinio informatikos ir IT konkurso ,,Bebras“ vykdymą progimnazijoje Organizacinio komiteto prof. Valentina Dagienė,  Vilniaus 

universitetas.

Birutė Narijauskaitė Padėka už konkurso Kengūra 2018 organizavimą ir puikų mokinių paruošimą Tarptautinio matematikos konkurso Kengūra organizavimo 

komitetas

Birutė Narijauskaitė 4 vieta Tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso Matmintinis Lietuvos finale moterų grupėje Tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso Matmintinis 

organizacinis komitetas

Birutė Narijauskaitė Padėka už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą matematikos kūrybinių darbų konkursui 

"Šimtmečio matematika"

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė Padėka už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą 5-8 klasių matematikos olimpiadai Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė Pažymėjimas apie mokinių parengimą tarptautiniam matematikos konkursui Pangea 2018 VIMS-Vilnius International Meridian School

Birutė Narijauskaitė PADĖKA už 2018 kovo 1-31d. "Olympis 2018 - Pavasario sesija" mokinių paruošimą. UAB "Advertis"

Birutė Narijauskaitė PADĖKA už pagalbą rengiant Nacionalinės moksleivių akademijos 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiadą

Nacionalinė moksleivių akademija

Birutė Narijauskaitė Pažyma apie mokinių paruošimą Tarptautiniam matematikos konkursui „Olympis 2018 - Rudens 

sesija“

UAB "Advertis"

Birutė Narijauskaitė Pažyma apie mokinių paruošimą  Tarptautiniam matematikos konkursui „Olympis 2018 - Pavasario 

sesija“.

UAB "Advertis"



Brigita Tarasevičiūtė DIPLOMAS už aktyvų 5-ojo solidarumo bėgimo organizavimą ir nuoširdų mokinių įkvėpimą daryti 

gerus darbus

„Gelbėkit vaikus“

Brigita Tarasevičiūtė Pažymėjimas ir padėka už pagalbą organizuojant respublikines VEX IQ robotų varžybas VŠĮ „Švietimo tinklas", Žaliakalnio progimnazija

Daiva Sinkevičienė PADĖKA už pagalbą ruošiant olimpiadai Kauno Švietimo skyrius

Daiva Sinkevičienė Padėka už gerą moksleivių parengimą šeštajai Kauno istorijos olimpiadai VDU

Daiva Sinkevičienė PADĖKA už darbą vertinimo komisijoje Vyturio katalikiška gimnazija

Edita Ružinskienė PADĖKA už pagalbą informuojant, motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus. Dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija.

Edita Ružinskienė PADĖKA už KINGS olimpiados mokykloje organizavimą ir pagalbą mokiniams siekiant puikių 

akademinių rezultatų matematikos olimpiadoje.

Tarptautinė KINGS organizacija

Edita Ružinskienė PADĖKA už mokinio paruošimą Kauno miesto ketvirtokų matematikos olimpiadai "Skaičiukas - 

2018"

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 

ir Kauno "Varpelio" pradinė mokykl

Edita Ružinskienė PADĖKA už 2018 kovo 1-31d. "Olympis 2018 - Pavasario sesija" organizavimą ir mokinių 

paruošimą.

UAB "Advertis"

Edita Ružinskienė PADĖKA už  "Kalbų kengūros 2018" organizavimą  ir mokinių paruošimą. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Edita Ružinskienė GARBĖS RAŠTAS už nuoširdų darbą ir svarų indėlį ugdant ateities kartas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Edita Ružinskienė PADĖKA   už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių 

konferencijoje "Sveika gyvensena šiandien -  galimybės ir perspektyvos".

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.

Edita Ružinskienė Padėka už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno m. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir 

sveikos gyvensenos ugdymo projekto "Sveikatos  oazė" akcijoje "Švarios rankos - sveikas vaikas".

Kauno m. savivaldybė, švietimo skyrius ir A. Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla.

Edita Ružinskienė Padėka už svarbų indėlį į ISM Magistro programos "Švietimo lyderystė" procesų tobulinimo modulį. ISM

Edita Ružinskienė Pažyma už skatinimą mokinius apmąstyti savo veiklą mokykloje ir kompiuteriniame piešinyje 

pavaizduoti mokyklinio gyvenimo gražiausias  akimirkas.

Radviliškio r. savivaldybė, Šeduvos gimnazija, Suaugusiųjų 

ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Ilona Andrikienė PADĖKA už aktyvų 5-tojo solidarumo bėgimo organizavimą ir nuoširdų mokinių įkvėpimą daryti 

gerus darbus

Organizacija ,,Gelbėkit vaikus''

Ilona Andrikienė PADĖKA už mokinių parengimą ir dalyvavimą sveikos gyvensenos ugdymo projekto ,,Sveikatos 

oazė'' akcijoje ,,Švarios rankos-sveikas vaikas''

A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Ilona Andrikienė PADĖKA už prisijungimą prie pilietinės akcijos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną Tarptautinė komisija

Irena Straukienė Padėka už darbą vertinimo komisijoje geografijos olimpiadoje 6-12 klasėms "Mano gaublys" Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius

Irena Straukienė Pažyma apie mokinių  paruošimą Tarptautiniam geografijos konkursui "Olympis 2018-pavasario 

sesija"(1 medalis ir 57 diplomai)

UAB "Advertis"

Irena Straukienė Pažyma apie mokinių  paruošimą Tarptautiniam geografijos konkursui "Olympis 2018-rudens 

sesija"(4medaliai ir 109 diplomai)

UAB "Advertis"

Irena Straukienė Padėka už mokinių paruošimą Nacionalinei Aplinkosaugos olimpiadai Elektronikos platintojų asociacijos (EPA)

Irudija Kvitkienė Padėka už geranorišką apsilankymą ir muzikinę programą senjorams. Šv. Klaros globos namai

Irudija Kvitkienė už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų ir neformaliojo 

ugdymo įstaigų 5-12 kl. mokinių muzikos ir šokio festivalyje "Valentino ritmai".

Kauno arkivyskupija

Irudija Kvitkienė Padėka kovo11-osios Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai.

Irudija Kvitkienė Padėka  už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus. Kauno dekoratyvinių balandžių augintojų klubas



Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero asmenybės 

vertybių raiška"

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros 

projekte-plenere "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje-2018" {

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklų 8-12 klasių mokinių karinės-

patriotinės dainos konkurse, skirtame partizanų vado Adolfo Ramanausko_Vanago metams paminėti.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Irudija Kvitkienė Padėka Kauno miesto ir rajono moksleivų 14-asis dainų konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės 100-

čiui

Lietuvos Šaulių sąjunga

Irudija Kvitkienė Padėka už moksleivių muzikines programėlių paruošimą Kauno šv. Klaros globos namai

Irudija Kvitkienė Padėka už moksleivių muzikinės programėlės paruošimą, nuoširdumą, ir jautrumą. Kauno šv. Klaros globos namai

Jautrutė   Časinienė Pažyma apie mokinių paruošimą kūrybinių darbų parodai-konkursui'Kalėdos,Kalėdos..." Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Jautrutė Časinienė Padėka už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir 

sveikos gyvensenos ugdymo projekto"Sveikatos oazė"akcijoje"Švarios rankos-sveikas  vaikas"

Kauno miesto savivaldybės administracija

Jelena Comik PADĖKA už geranorišką apsilankymą ir muzikinę programą senjorams. Šv. Klaros globos namai

Jelena Comik PADĖKA už dalyvavimą konkurse "Su atšvaistu saugus ir mandagus" ir saugaus eismoidejų 

puoselėjimą Kauno mieste

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių 

policijos valdyba

Jelena Comik PADĖKA Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokytojai Jelena Comik už dalyvavimą Kauno miesto 

ugdymo įstaigų renginyje :Eko-dovanos".

Kauno miesto Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Jelena Comik PADĖKA už pagalbą organizuojant respublikines mokinių VEX IQ robotų varžybas. Kauno Žaliakalnio progimnazija

Jelena Comik PADĖKA už pagamintas dovanėles senuoliams, nuoširdumą ir jautrumą. ŠV. Klaros gluobos namai.

Jelena Comik PAŽYMA  dėl mokinių parengimo ir dalyvavimokonferencijoje "Sveika dyvensena šiandien - 

galimybės ir perspektyvos"

Kauno miesto savivaldybės administracija, Švietimo 

skyrius, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Jelena Comik PAŽYMĖJIMAS organizavo respublikines VEX IQ robotų varžybas VšĮ Švietimo tinklas @Tinklas.lt

Jelena Comik PADĖKA už nuoširdų bendradarbiavimą, meninės raiškos puoselėjimą, dalyvavimą respublikiniame 

kūrybinių darbų konkūrse-paradoje "Padovanok man angelą".

Pabradės Žeimenos gimnazija

Jolita Baniulienė Pažymėjimas už mokinių dalyvavimo konkurse "Olympis 2018 - Pavasario sesija" organizavimą. UAB "Advertis"

Jolita Baniulienė Padėka už mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 2018 - 

Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Jolita Baniulienė Pažymėjimas už mokinių, gavusių penkis I - III laipsnių diplomus, paruošimą dalyvavimui 

Tarptautiniame anglų kalbos konkurse "Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Jolita Baniulienė Padėka už bendradarbiavimą organizuojant Kauno miesto trečių klasių mokinių eilėraščių konkursą 

anglų kalba "Poetry Competition 2018"

Direktorė Jurgita Bugenienė

Jolita Baniulienė Pažyma dėl konkurso "Poetry Competition - 2018" organizavimo. KPKC

Jūratė Dailydėnienė PADĖKA už kalėdinę, koncertinę programą Prienų globos namų senjorams ir neįgaliems Prienų globos namai

Jūratė Dailydėnienė Pažyma už atliktą koncertinę programą literatūrinėje-muzikinėje popietėje "Graži tu, mano  brangi 

Tėvyne"

KPKC

Jūratė Rasa Narbutienė Padėka už dalyvavimą Kauno m. 2-ų kl. mokinių matematikos popietėje "Mąstau ir skaičiuoju 2018" KTU inžinerijos licėjus



Jūratė Rasa Narbutienė Už dalyvavimą tarptautiniame projekte ,, Šokis žemei" Tarptautinė organizacija ,, Gyvoji planeta"

Jūratė Rasa Narbutienė Pažymėjimas už mokinių  Už dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB ,,Advertis"

Jurga Pugačiauskienė PADĖKA už mokinių ruošimą Kauno apskrities bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokinių 

dainos užsienio kalba konkursui ,,Kalbos melodija" 

Oxford University Press

Jurga Pugačiauskienė PADĖKA už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse "Olympis 2018 - 

Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Jurga Pugačiauskienė PADĖKA už projekto "Kalbų kengūra 2018" vykdymą Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Jurgita Miller PADĖKA už dalyvavimą su mokiniais 8-ų klasiū mokinių protų mūšyje - viktorinoje "I come from 

Lithuania".

Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazija

Jurgita Miller PADĖKA už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse "Olympis 2018 - 

Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Jurgita Miller PADĖKA už projekto "Kalbų kengūra 2018" vykdymą Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Jurgita Miller PADĖKA už sėkmingą pedagoginę veiklą, dėmesingumą, auklėjant jaunąją progimnazijos kartą Kauno Žaliakalnio progimnazija

Jurgita Miller PADĖKA už bendradarbiavimą organizuojant Kauno miesto trečių klasių mokinių eilėraščių 

konkursą anglų kalba "Poetry Competition 2018"

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Laimutė Pranevičienė PADĖKA už 2018 kovo 1-31 d. "Olympis 2018-Pavasario sesija" organizavimą ir mokinių 

paruošimą.

UAB "Advertis

Laimutė Pranevičienė PADĖKA už KINGS olimpiados mokykloje organizavimą ir pagalbą mokiniams siekiant puikių 

rezultatų.

Tarptautinė KINGS organizacija.

Laimutė Pranevičienė PADĖKA už projekto Kalbų kengūra 2018 vykdymą. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 

Laimutė Pranevičienė PAŽYMA už mokinių rengimą ir dalyvavimą Kauno miesto 4 klasių mokinių konkurse "English 

Flash-2018"

KPKC

Laimutė Pranevičienė Pažyma dėl konkurso "Poetry competition - 2018" organizavimo KPKC

Laimutė Pranevičienė Padėka už dalyvavimą tarptautiniame antrų klasių mokinių trumpų vaizdo reportažų konkurse anglų 

kalba "Mano geriausias draugas"

KPKC

Laimutė Pranevičienė Padėka už bendradarbiavimą organizuojant Kauno miesto trečių klasių mokinių eilėraščių konkursą 

anglų kalba "Poetry competition - 2018"

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Laimutė Pranevičienė Padėka už mokinių paruošimą dalyvavimą 3kl. mokinių respublikiniame konkurse "Laiškas 

mokytojui 2018".

KPKC

Lilijana Kazkauskienė Padėka už puikius rezultatus Kauno m. 5-6 kl. skaitovų konkurse"Mažųjų eilės rusų kalba" Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius

Lilijana Kazlauskienė Projekto" Kalbų Kengūra 2018" vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Lina Kaminskienė Padėka už "Olympis 2018 - Pavasario sesija" organizavimą ir mokinių dalyvavimą UAB "Advertis"

Lina Kaminskienė Pažyma, mokinei tapus laimėtoja piešinių konkurse "Slidus kelias" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Raimondas Kazlauskas Pažymėjimas už dalyvavimą respublikiniame VEX IQ robotų varžybose VŠĮ ,,Švietimo tinklas", Žaliakalnio progimnazija

Rima Dėdynienė Projekto vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Rima Dėdynienė Olimpis 2018 - Pavasario sesija UAB "Advertis"

Rima Dėdynienė Padėka už vaikų paruošimą piešinių konkursui "Balandis, višta, triušis" Kauno dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija



Rūta Barkauskienė PADĖKA už aktyvų 5-ojo solidarumo bėgimo organizavimą ir nuoširdų mokinių įkvėpimą daryti 

gerus darbus

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

Rūta Barkauskienė PADĖKA už inicijuotą akciją „Lietuva- mūsų širdis viena“ VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai

Rūta Barkauskienė PADĖKA už mokinių paruošimą Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 6-tų klasių mokinių 

diktanto konkursui „Šimtas žodžių Lietuvai“

Kauno Juozo Urbšio mokykla

Taisija Kovalenkina PADĖKA už dalyvavimą konkurse "Su atšvaitu saugus ir madingas" ir saugaus eismo idėjų 

puselėjimą Kauno mieste

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių 

policijos valdyba

Taisija Kovalenkina PADĖKA už aktyvų 5-ojo solidarumo bėgimo organizavimą ir nuoširdų mokinių ikvėpimą daryti 

gerus darbus.

Organizacija "Gelbėkit vaikus"

Valentina Kalėdienė Padėka už mokinių parengimą ir dalyvavimą akcijoje ,, Lietuva - mūsų širdis viena'' VŠĮ Kauno Panemunės Socialinės Globos Namai

Valentina Kalėdienė Padėka už mokinių parengimą ir dalyvavimą projekte  ,, Gyvybės medis žalias '' Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcinis 

centras

Vilma Garnionienė Padėka už inicijuotą akciją, Kovo 11-osios LR nepriklausomybės atkūrimo dienos proga VŠĮ Panemunės socialinės globos namai

Vilma Garnionienė Padėka už vaikų motyvavimą dalyvauti piešinių konkurse "Balandis, višta, triušis" Kauno dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija

Vilma Garnionienė Padėka už dalyvavimą Kauno m. 2-ų kl. mokinių matematikos popietėje "Mąstau ir skaičiuoju 2018" KTU inžinerijos licėjus

Vilma Garnionienė Pažyma apie mokinių paruošimą ir jų dalyvavimą piešinių konkurse "Slidus kelias" A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Vilma Garnionienė Pažyma apie mokinio paruošimą ir dalyvavimą meninės raiškos konkurse "Mano gražiausi žodžiai 

Lietuvai"

KPKC

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 2018- 

Pavasario sesija"

UAB "Advertis"

Vilma Garnionienė Projekto "Gamtos Kengūra 2018" vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Vilma Garnionienė Padėka, kad paruošė mokinius olimpiados finalui bei bendradarbiaujant su KINGS, siekia mokinių 

tobulėjimo ir puikių akademinių rezultatų

UAB "Mokslo karaliai"

Vladislovas Sūdžius Pažymėjimas dėl mokinių parengimo dalyvauti Tarptautiniame biologfijos ir pasaulio pažinimo 

konkurse "Olympis 2018 - pavasario sesija

UAB "Advertis"


