VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ IR BENDRUOMENĖS PASIEKIMAI
2018-2019 M.M.

Mokyklos
1.Izabelei Suščenkovaitei, 5 l klasės mokinei, užėmusiai I vietą mokyklos lietuvių kalbos diktanto
konkurse „Raštingiausias mokinys“, mokytoja S. Kazakevičienė.
2. Vestai Kočinaitei, 7 b klasės mokinei, užėmusiai I vietą mokyklos lietuvių kalbos diktanto
konkurse „Raštingiausias mokinys“, mokytoja S. Kazakevičienė.
3. Erikai Darulytei, Arinai Januškevič, Artiomui Salatinskiui, 6 a kl. mokiniams, užėmusiems I vietą
mokyklos geografijos konkurse „Mano Gaublys“, mokytoja R. Žiškienė.
4. Irynai Vlasiuk, 7 a klasės mokinei, užėmusiai I vietą mokyklos geografijos konkurse „Mano
Gaublys“, mokytoja R. Žiškienė.
5. Milanui Rimšai, 8 l klasės mokiniui, užėmusiam I vietą mokyklos geografijos konkurse „Mano
Gaublys“, mokytoja K. Tylingo.
6. Romanui Bikbajevui, 9 a klasės mokiniui, užėmusiam I vietą mokyklos geografijos konkurse
„Mano Gaublys“, mokytoja R. Žiškienė.
7. Lerai Jurčik, 10 a klasės mokinei, užėmusiai I vietą mokyklos geografijos konkurse „Mano
Gaublys“, mokytoja R. Žiškienė.
8. Ernestas Bogdanui, 8 a klasės mokiniui, diplomas už geriausiai mokykloje atliktas 2018 m.
nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis.
9. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokinei, diplomas už geriausiai mokykloje atliktas 2018 m.
nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis.
10. Anastasijai Šugalskajai, 10 a klasės mokinei, diplomas už geriausiai mokykloje 2018 m.
nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis.
11. Agata Ilkevič, 3 l klasės mokinė, geriausiai atliko 2018 m. nacionalinio loginio mąstymo ir
problemų sprendimo konkurso užduotis iš mokyklos 3 klasės mokinių.
12. Maksim Tribotis, 3 a klasės mokinys, geriausiai atliko 2018 m. nacionalinio loginio mąstymo ir
problemų sprendimo konkurso užduotis iš mokyklos 3 klasės mokinių.
13. Padėka lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui Irmantui Diržiui už aktyvų dalyvavimą
respublikiniame projekte „Pažink Valstybę“ ir prasmingų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą.
14. Ernestui Bogdanui, 8 a klasės mokiniui, diplomas už I vietą Lietuvos istorijos konkurse „Ar
gerai žinai savo Tėvynės istoriją?“, mokytoja S. Peseckaja.
15. Veronikai Jegorovai, 4 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą pradinių klasių mokinių meninio
skaitymo konkurse, mokytoja K. Fišienė.
16. 5 a, 5 l, 6 l, 7 l, 9 a klasių mokiniams diplomai už I vietą konkurse SID 2019 ir „IT profesijų
žemėlapis“. E. Stasiulevičienė, S. Liutkevič, klasių auklėtojai.
17. Melanija Bondareva, 5 b klasės mokinė, I vieta informatikos ir informacinio mąstymo konkurse
„Bebras 2018“ I etapas, mokytoja E. Stasiulevičienė.
18. Adomas Asajevičius, 6 a klasė, I vieta informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras
2018“ I etapas, mokytoja E. Stasiulevičienė.

19. Albertas Skilond, 3 l klasės mokinys, II vieta 3 klasių mokinių anglų kalbos mokyklinėje
olimpiadoje, mokytoja, V. Markevič.
20. Ernestas Bogdan, 8 a klasės mokinys, I vieta informatikos ir informacinio mąstymo konkurse
„Bebras 2018“ I etapas, mokytoja E. Stasiulevičienė.
21. Nikita Chnykinas, 7 a klasės mokinys, I vieta informatikos ir informacinio mąstymo konkurse
„Bebras 2018“ I etapas, mokytoja E. Stasiulevičienė.
22. Robertas Martinenkovas, 9 a klasės mokinys, I vieta informatikos ir informacinio mąstymo
konkurse „Bebras 2018“ I etapas, mokytoja E. Stasiulevičienė.
23. Ričardas Barščevskij, 8 l klasės mokinys, diplomas už II vietą Lietuvos istorijos konkurse „Ar
gerai žinai savo Tėvynės istoriją?“, mokytoja S. Peseckaja.
24. Milanai Artiomovai, 5 a klasės mokinei, padėka už 3 vietą mokyklos 5 klasių anglų kalbos
olimpiadoje, mokytoja J. Klišienė.
25. Adrianai Šliukovaitei, 3 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių
mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, mokytoja K. Fišienė.
26. Milanui Rimšai, 8 l klasės mokiniui, diplomas už III vietą Lietuvos istorijos konkurse „Ar gerai
žinai savo Tėvynės istoriją?“, mokytoja S. Peseckaja.
27. Anastasija Podvorskaja, 3 klasės mokinė, I vieta Vilniaus Lazdynų mokyklos 3 klasių mokinių
anglų kalbos mokyklinėje olimpiadoje, mokytoja S. Venclovienė.
28. Veronika Jegorova, 4 a klasės mokinė, II vieta Vilniaus Lazdynų mokyklos 4 klasių mokinių
anglų kalbos mokyklinėje olimpiadoje, mokytoja S. Venclovienė.
29. Ieva Gaidamovič, 4 klasės mokinė, III vieta Vilniaus Lazdynų mokyklos 4 klasių mokinių anglų
kalbos mokyklinėje olimpiadoje, mokytoja S. Venclovienė.
30. Arinai Ševeliovai, 7 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Nacionaliniame konkurse „Lietuvos
istorijos žinovas“ ir puikias žinias, mokytoja A. Matijošienė.
31. Silvijai Liutkevič, LEPG, padėka už dalyvavimą akcijoje „Padėkime beglobiams gyvūnams“,
mokytoja S. Liachovič.
32. Veronikai Jegorovai, 4 a klasės mokinei, padėka už I vietą mokyklos lietuvių kalbos diktanto
konkurse „Raštingiausias mokinys“, mokytoja K. Fišienė.
33. Kamilei Grincevičiūtei, 4 a klasės mokinei, padėka už II vietą mokyklos lietuvių kalbos diktanto
konkurse „Raštingiausias mokinys“, mokytoja R. Karnuševičienė.

Miesto
1. Ernestas Bogdan, 8 a klasės mokinys, I vieta Vilniaus miesto 7-8 klasių konkurse „Rubiko klubas
3X3X3“, mokytoja T. Januškevič.
2. Danieliui Tylingo, 6 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą moksleivių Advento- Kalėdų
laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurse LELIUMOJ- 2018, mokytoja S. Kazakevičienė.
3. Ričardui Barščevskiui, Karinai Pavlovskajai, Andžejui Zachaževskiui, 8 l klasės mokiniams,
padėka už dalyvavimą konkurse „Vilniaus kraštas – mano Tėvynė“, mokytoja S. Peseckaja.
4. Izabelei Suščenkovaitei, 5 l klasės mokinei, padėka dalyvavimą Vilniaus miesto 5 -8 klasių
mokinių meninio skaitymo konkurse, mokytoja S. Kazakevičienė.
5. Donatai Zapolskytei, 6 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 5 -8 klasių
mokinių meninio skaitymo konkurse, mokytoja S. Kazakevičienė.

6. Anastasija Apolevič, 2 a klasės mokinė, II etapo nugalėtoja konkurse „Žodžiai iš vaiko širdies“,
mokytoja R. Karnuševičienė.
7. Vestai Kočinaitei, 7 b klasės mokinei, už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 78 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Lietuviškai rašyti moku!“, mokytoja S.
Kazakevičienė.
8. Evaldui Svetlikovskiui, 7 l klasės mokiniui, už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių mažumų
mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Lietuviškai rašyti moku!“, mokytoja
S. Kazakevičienė.
9. Ernestui Bogdanui, 8 a klasės mokiniui, diplomas už dalyvavimą Vilniaus miesto 7-8 klasių
konkurse „Sostinės išminčius 2019“, mokytoja R. Žiškienė.
10. Patrycijai Lis, 5 l klasės mokinė, I vieta Vilniaus miesto lenkų kalbos mokinių diktanto konkurse,
mokytoja J. Kuzmicka.
11. Paulina Šumska, 4 l klasės mokinė, poezijos ir vizualaus meno konkurso „Mano Vilnius“
laureatė, mokytoja K. Fišienė.
12.Karina Barna, 4l klasės mokinė, I vieta rašinio konkurse „Laiškas Lietuvai“, mokytoja K. Fišienė.
13. Gabrieliui Rinkevičiui, 4 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Religinės poezijos konkurse,
mokytoja Ana Zločevska.
14. Inesai Krupovec, 6 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą aplinkosauginiame projekte „Vilnius
– ekologiškai neabejingų moksleivių miestas“, mokytoja J. Pileckienė.
15. Tamarai Gagarinai, 6 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą aplinkosauginiame projekte
„Vilnius – ekologiškai neabejingų moksleivių miestas“, mokytoja J. Pileckienė.
16. Adamui Asajevičiui, 6 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą aplinkosauginiame projekte
„Vilnius – ekologiškai neabejingų moksleivių miestas“, mokytoja J. Pileckienė.
17. Aurelijai Pileckajai, 6 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą aplinkosauginiame projekte
„Vilnius – ekologiškai neabejingų moksleivių miestas“, mokytoja J. Pileckienė.
18. Emilijus Paskočimas, 2a klasės mokinys, savo amžiaus grupės nugalėtojas piešinių konkurse
„Viešoji tvarka Vilniuje”, mokytoja J. Gubanova.
19. Alina Hutsik, 4a klasės mokinė, savo amžiaus grupės nugalėtoja piešinių konkurse „Viešoji
tvarka Vilniuje”, mokytoja Ž. Rysakova.
20. Kirilui Andrejevui, 4 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 3-4 klasių
mokinių rusų kalbos olimpiadoje, mokytoja Ž. Rysakova.
21. Kirilui Andrejevui, 4 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 3-4 klasių
mokinių matematikos olimpiadoje, mokytoja Ž. Rysakova.
22. Veronikai Jegorovai, 4 a klasės mokinei, padėka už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse „Balta
pasaka“, mokytoja Ž. Rysakova.
23. Veronikai Jegorovai, 4 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto mokyklų 3-4
klasių mokinių lietuvių – anglų kalbų viktorinoje „Mes tikrai mylim Lietuvą - 2019“, mokytoja K.
Fišienė.
24. Karinai Pavlovskajai, 8 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 8-10 klasių
mokinių konferencijoje „Pažink Vilniaus kraštą“, mokytojos S. Peseckaja, R. Žiškienė.
25. Ričardui Barščevskiui, 8 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 8-10 klasių
mokinių konferencijoje „Pažink Vilniaus kraštą“, mokytojos S. Peseckaja, R. Žiškienė.
26. Milan Rimša, 8 l klasės mokinys, I vieta Janušo Korčako diktanto konkurse, mokytoja H.
Gulbinovič.

27. Edvinui Skakunui, 4 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto mokyklų 3-4
klasių mokinių lietuvių – anglų kalbų viktorinoje „Mes tikrai mylim Lietuvą - 2019“, mokytoja K.
Fišienė.
28. Maksimui Popovui, 3 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto mokyklų 3-4
klasių mokinių lietuvių – anglų kalbų viktorinoje „Mes tikrai mylim Lietuvą - 2019“, mokytoja K.
Fišienė.
29. Karinai Barnai, 4l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus m. 4 klasių mokinių konkurse
„Mano svajonių mokykla“, mokytoja K. Fišienė.
30. Ričardui Barščevskiui, 8 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą konkurse „Ekoglowka, czyli
ekologicznie znacy logicznie“.
31.Maksimui Popovui, 3 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą šachmatų turnyre, mokytoja D.
Chačatrian.
32. Maksimui Popovui, 3 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto 2-4 klasių
mokinių matematikos olimpiadoje, mokytoja D. Chačatrian.
33. Milanui Rimšai, 8 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių mažumų
mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Lietuviškai rašyti moku!“, mokytojas
I. Diržius.
34. Emilijai Miloš, 6 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių mažumų
mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau žodį lietuvišką“, mokytoja S.
Kazakevičienė.
35. Izabelei Suščenkovaitei, 5 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių
mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau žodį lietuvišką“,
mokytoja S. Kazakevičienė.
36. Danieliui Stankevičiui, 5 b klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių
mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau žodį lietuvišką“,
mokytoja V. Gedžiūnienė.
37. Inesai Krupoves, 6 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto tautinių mažumų
mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau žodį lietuvišką“, mokytoja R.
Dancevičienė.
38. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą bendrojo lavinimo mokyklų 8-9, 1011 klasių integruotame tikybos-dailės tarpmokykliniame konkurse „Kryžiaus kelias“, mokytoja Ana
Zločevska.
39. Fivėjai Jurčik, Lerai Jurčik, Karolinai Daktaraitytei, Anastasijai Šugalskajai, 10 a klasės
mokinėms, padėka užėmusioms III vietą Vilniaus miesto mokinių rusiškos dainos festivalyje,
mokytoja S. Zapolska.
40. Milanui Rimšai, 8 l klasės mokiniui, padėka laimėjusiam I vietą Vilniaus miesto lenkų kalbos 59 klasių mokinių diktanto konkurse, mokytoja H. Gulbinovič.
41. Izabelei Suščenkovaitei, 5 l klasės mokinei, padėka laimėjusiai I vietą Vilniaus miesto lenkų
kalbos 5-9 klasių mokinių diktanto konkurse, mokytoja J. Kuzmicka.
42. Patrikui Suščenkovui, 9 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą istorijos konkurse, skirtame
440 m. VU įkūrimui, mokytoja A. Matijošienė.
43. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą istorijos konkurse, skirtame 440 m.
VU įkūrimui, mokytoja A. Matijošienė.

44. Sabinai Urbanovič, 9 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą istorijos konkurse, skirtame 440
m. VU įkūrimui, mokytoja A. Matijošienė.
45. Artiom Kovger, 1 a klasės mokinys, II vieta dailės darbų konkurse „Pratęsk atviruką“, mokytoja
J. Klišienė.
46. Veronika Ostik, 1 a klasės mokinė, III vieta dailės darbų konkurse „Pratęsk atviruką“, mokytoja
J. Klišienė.
47. Gabijai Kobec, 6 l klasės mokinei, padėka už puikų pasirodymą dainų festivalyje „Pavasario
vėjas“, mokytoja D. Boguško.
48. Gabrielai Baniuškevič, 6 l klasės mokinei, padėka už puikų pasirodymą dainų festivalyje
„Pavasario vėjas“, mokytoja D. Boguško.
49. Izabelė Suščenkovaitė, 5 l klasės mokinė, Marijos Konopnickos poezijos konkurso laureatė,
mokytoja J. Kuzmicka.
50. Darja Lipinskaja, 8 a klasės mokinė, III vieta Vilniaus miesto tautinių mažumų (rusų) mokyklų 78 klasių mokinių dailyraščio konkurse, skirtame Šv. Kirilo ir Metodijaus paminėjimui, mokytoja E.
Vaitiekūnienė.
51. Vesta Končinaitė, 7 b klasės mokinė, I vieta Vilniaus miesto tautinių mažumų (rusų) mokyklų 78 klasių mokinių dailyraščio konkurse, skirtame Šv. Kirilo ir Metodijaus paminėjimui, mokytoja E.
Vaitiekūnienė.
52. Darina Kobzragytė, 9 a klasės mokinė, III vieta Vilniaus miesto tautinių mažumų (rusų) mokyklų
9-10 klasių mokinių dailyraščio konkurse, skirtame Šv. Kirilo ir Metodijaus paminėjimui, mokytoja
A. Jurčik.
53. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą istorijos konkurse, skirtame
popiežiaus Šv. Jono Pauliaus pontifikavimui, mokytoja A. Matijošienė.

Šalies
1.Vilniaus Lazdynų mokyklos 7-8 kl. mokinių komanda dalyvavo Nacionalinėje Aplinkosaugos
olimpiadoje 2018 (iš 108 mokyklų 20 vieta), mokytojos R. Žiškienė, K. Tylingo.
2. Aurelija Pileckaja, 6 a klasės mokinė, II laipsnio diplomas Respublikiniame L. N. Tolstojaus
konkurse už piešinį „L. N. Tolstojaus pasakų ir apsakymų iliustracijos“.
3. Paulinai Šumskai, 4 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą Lietuvos pradinių klasių mokinių
pažintinėje – praktinėje konferencijoje „Profesijos seniau ir dabar“, mokytoja K. Fišienė.
4. Ivona Zdanavičiūtė, 8 b klasės mokinė, VI vieta konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2018“ V
– VIII klasių piešinių kategorijos, mokytoja E. Stasiulevičienė.
5. Robertas Martinenkovas ir Nikita Mickevič, 9 a klasės mokinia, Emilija Skakun, 9 l klasės
mokinė, informatikos ir informacinio mąstymo konkurso „Bebras 2018“ II etapo dalyviai, mokytoja
E. Stasiulevičienė.
6. On- line informacinių technologijų konkursas „Olympis 2018“ rudens sesija (sąrašas pridedamas),
įvairių dalykų mokytojai.
7. On- line informacinių technologijų konkursas „Olympis 2019“ pavasario sesija (sąrašas
pridedamas), įvairių dalykų mokytojai.

8. Vilniaus Lazdynų mokyklos 6-10 kl. mokinių komanda ir jos kapitonas E. Pileckij, 10 a klasės
mokinys, Nacionalinės Žaliosios olimpiados II etapo dalyviai, mokytoja J. Pileckienė.
9. Ruslana Nomerovskytė, 6 a klasės mokinė, I laipsnio diplomas Respublikiniame L. N. Tolstojaus
piešinių konkurse, mokytoja S. Zimonina.
10. Milan Rimša, 8 l klasės mokinys, dalyvio diplomas lenkų kalbos Miniolimpiadoje, mokytoja H.
Gulbinovič.
11. Ričard Barščevskij, 8 l klasės mokinys, dalyvio diplomas lenkų kalbos Miniolimpiadoje,
mokytoja H. Gulbinovič.
12. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą istorijos konkurse „Ar žinai Lenkijos
istoriją“, mokytoja A. Matijošienė.
13. Fivėjai Jurčik, 10 a kasės mokinei. padėka už dalyvavimą VIII respublikinio vaikų ir jaunimo
liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tradicijų paveldėtojai“, mokytoja S. Zapolska.
14. Silvijai Liutkevič, LEPG, III vieta 20 respublikiniame lenkiškos dainos festivalyje, mokytoja D.
Boguško.
15. Emilija Arutiunjan, 2 a klasės mokinė, I vieta rusų literatūros konkurse „Mano šeima – mano
turtas 2019“, mokytoja J. Gubanova.
16. Veronikai Lukun Zheng, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO
25“, mokytoja N. Abdulajeva.
17. Danielai Sempkovskajai, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO
25“, mokytoja N. Abdulajeva.
18. Arnoldui Klimovičiui, 9 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO
25“, mokytoja N. Abdulajeva.
19. Sandrai Karpavičiūtei, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO
25“, mokytoja N. Abdulajeva.
20. Darinai Kobzragytei, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO
25“, mokytoja N. Abdulajeva.
21. Darjai Guščia, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO 25“,
mokytoja N. Abdulajeva.
22. Arinai Belous, 9 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą konkurse „Vilnius- UNESCO 25“,
mokytoja N. Abdulajeva.
23. Milan Rimša, 8 l klasės mokinys, Auksinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja D.
Markevič.
24. Severynas Rinkevič, 8 l klasės mokinys, Auksinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja D.
Markevič.
25. Faustyna Rynkevič, 5 l klasės mokinė, Sidabrinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja D.
Markevič.
26. Albert Skilond, 3 l klasės mokinys, Sidabrinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja D.
Markevič.
27. Ričard Barščevskij, 8 l klasės mokinys, Auksinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja D.
Markevič.
28. Inesa Krupoves, 6 a klasės mokinė, Oranžinės kengūros diplomas anglų kalba, mokytoja A.
Bernatavičienė.

Tarptautiniai
1. Veronika Jegorova, 4 a klasės mokinė, A kategorijos diplomantė VI Tarptautiniame populiariosios
dainos konkurse „Muzikos Arena“, mokytoja S. Zapolska.
2. Fivėja Jurčik, 10 a klasės mokinė, III vietos laureatė VI Tarptautiniame populiariosios dainos
konkurse „Muzikos arena“, mokytoja S. Zapolska.
3. Nikita Arlauskas, 5 klasės mokinys, I laipsnio medalis anglų kalbos konkurse „Olympis 2018 –
Rudens sesija“, mokytoja J. Klišienė.
4. Maksimui Popovas, 3 a klasės mokiniui, sertifikatas, kad dalyvavo KINGS olimpiados lietuvių
kalbos finale, mokytoja K. Fišienė.
5. Adrianai Ivanenkovai, 2 l klasės mokinei, diplomas už dalyvavimą konkurse „Moja piekna planeta
Zemia“, mokytoja A. Nikonovienė.
6. Emilijai Skakun, 9 l klasės mokinei, padėka už dalyvavimą tarptautiniame konkurse „Bažnyčia
jauno žmogaus akimis“ ir nominacija už įdomiausią idėją, mokytoja Ana Zločevska.
7. Stepanui Tarasovui, 5 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos
konkurse PANGEA 2019, mokytoja T. Januškevič.
8. Milanai Artiomovai, 5 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos
konkurse PANGEA 2019, mokytoja T. Januškevič.
9. Ernestui Bogdanui, 8 a klasės mokiniui, padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos
konkurse PANGEA 2019, mokytoja T. Januškevič.
10. Anastasijai Šugalskajai, 10 a klasės mokinei, padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos
konkurse PANGEA 2019, mokytoja T. Januškevič.
11. Melanijai Bondarevai, 5 b klasės mokinei, padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos
konkurse PANGEA 2019, mokytoja T. Januškevič.
12. Lera Jurčik, 10 a klasės mokinė, 5 vieta matematikos olimpiadoje KINGS, mokytoja T.
Januškevič.
13. Agata Ilkevič, 3 a kasės mokinė, II vieta Tarptautiniame I- IV klasių mokinių kūrybinių darbų
konkurse–parodoje „Žvilgsnis į Pasaulį Velykų rytą“ savo amžiaus grupėje, mokytoja R.
Martusevičienė.
14. Teatras „Kietas riešutėlis“, I vieta XIV tarptautiniame teatrų festivalyje, mokytoja D. Markevič.

Bendruomenės pasiekimai
1. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenei, Levo Karsavino mokyklos 40- mečio
jubiliejaus proga, už tradicijų puoselėjimą, bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę.
2. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už bendradarbiavimą, organizuojant 2018-ųjų metų
prakartėlių konkursą ir Kalėdų šventę vaikams. Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas.
3. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą festivalyje „Kviečiame dainuoti 2018“.

4. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Zapolskai už rūpestingą jaunosios
kartos kūrybinių gebėjimų ugdymą ir mokinių paruošimą festivaliui „Kviečiame dainuoti
2018“.
5. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svajonei Kazakevičienei už nuoširdų darbą
ruošiant moksleivius moksleivių Advento- Kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės
konkursui LELIUMOJ- 2018.
6. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Teresai Januškevič už dalyvavimą Vilniaus
miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių „Rubiko kubas 3x3x3“ turnyre.
7. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Veslavai Kodz už dalyvavimą Vilniaus miesto
bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių „Rubiko kubas 3x3x3“ turnyre.
8. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Teresai Januškevič už mokinių paruošimą
olimpiados finalui ir bendradarbiavimą su KINGS.
9. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už gamtamokslio projekto „Mes – gamtos dalis“
įgyvendinimą ir švietėjiškos veiklos vykdymą Lazdynų seniūnijoje.
10. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos ansambliui „Zviozdočki“ (vadovė S. Zapolska) už
dalyvavimą ir puikų pasirodymą Tautinių kultūrų festivalyje „Muzika mus vienija“.
11. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svajonei Kazakevičienei už mokinių
paruošimą Vilniaus miesto 5 -8 klasių meninio skaitymo konkursui.
12. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojoms Marijai Milašienei, Jolantai Pileckienei ir
10 a klasei už dalyvavimą viktorinoje „AIDS: geriau žinoti!18“
13. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Zapolskai už kolektyvo paruošimą
dalyvavimui Nuga Best draugų labdaros šventėje.
14. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą socialinėje akcijoje „Užkrėsk gerumu“.
15. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už aktyvų bendruomenės dalyvavimą planuojant bei
organizuojant čiuožyklos įrengimą šalia mokyklos.
16. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už puikiai organizuotą Vilniaus pradinių klasių mokinių
meninio skaitymo konkurso „Žodžiai iš vaiko širdies“ II etapą.
17. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už moksleivių dalyvavimą Nacionalinėje aplinkosaugos
olimpiadoje, mokytojos R. Žiškienė, K. Tylingo.
18. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva,
nes liudija“.
19. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą ekologiniame konkurse „Ekoglowka, czyli
ekologicznie znaczy logicznie“.
20. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svajonei Kazakevičienei už mokinių
parengimą Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos
diktanto konkursui „Lietuviškai rašyti moku!“.
21. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Renatai Žiškienei už mokinio paruošimą
Vilniaus miesto 7-8 klasių konkursui „Sostinės išminčius 2019“.
22. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojui Irmantui Diržiui už mokinio parengimą
Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto
konkursui „Lietuviškai rašyti moku!“.
23. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą švietėjiškoje akcijoje „Diktantas,
virstantis gražiausiu laišku mamai ir tėčiui“, skirtoje onkologinių susirgimų prevencijai.
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

24. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą projekte „Pažink valstybę“ ir prasmingų
pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą. UPC, Valstybės Pažinimo Centras.
25. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokiniams ir bendruomenei už šventinius atvirukus,
kalėdinės nuotaikos skleidimą. VŠĮ Šv. Roko ligoninė.
26. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą projekte ERASMUS+YOUTH „ART
FROM HEART“.
27. Padėka 2 a klasei projekto „Kalėdinis sveikinimas“ aktyviausios klasės mokiniams, mokytoja
J. Gubanova.
28. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos 2 ir 4 klasių mokytojoms Jelenai Gubanovai ir Žanetai
Rysakovai už geranorišką bendradarbiavimą ir aktyvų mokinių paskatinimą dalyvauti piešinių
konkurse „Viešoji tvarka Vilniuje“.
29. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos 5 b, 6 a, 7 a, 7 b, 8 l mokiniams ir jų auklėtojoms už
iniciatyvą, kurios metu pristatėte gerumo darbą, pilną nuoširdžių sveikinimų sergantiems. VšĮ
Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas.
30. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Renatai Žiškienei už mokinių paruošimą
Vilniaus m. 8-10 klasių mokinių konferencijai „Pažink Vilniaus kraštą“.
31. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Žanetai Rysakovai už mokinio paruošimą
Vilniaus miesto 2- 4 klasių mokinių matematikos olimpiadai.
32. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Žanetai Rysakovai už mokinio paruošimą
piešinių konkursui „Balta pasaka“.
33. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Peseckajai už mokinių paruošimą
Vilniaus miesto 8-10 klasių mokinių konferencijai „Pažink Vilniaus kraštą“.
34. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Kristinai Fišienei už savo kūrybos eilėraščių
skaitymą „Antrajame poezijos pavasaryje Lazdynuose“.
35. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Rasai Martusevičienei už savo kūrybos
eilėraščių skaitymą „Antrajame poezijos pavasaryje Lazdynuose“.
36. Padėkos Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojoms Rolandai Dancevičienei, Vidai
Gedžiūnienei, Svajonei Kazakevičienei už mokinių parengimą Vilniaus miesto tautinių
mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursui „Rašau žodį
lietuvišką“.
37. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Vidai Gedžiūnienei už mokinės parengimą
Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto
konkursui „Lietuviškai rašyti moku“.
38. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Zimoninai už mokinės parengimą
Vilniaus miesto 10 -11 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadai.
39. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Zimoninai už mokinės parengimą
Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadai.
40. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Venclovienei už mokinių paruošimą
Vilniaus miesto mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių – anglų kalbų viktorinai „Mes tikrai
mylim Lietuvą - 2019“.
41. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už mokinių dalyvavimą Nacionaliniame konkurse
„Lietuvos istorijos žinovas“.
42. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Jelenai Klišienei už 1 a klasės mokinių
dalyvavimą dailės darbų projekte „Pratęsk atviruką“.

43. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Dianai Boguško už laureato paruošimą 20
respublikiniame lenkiškos dainos festivalyje.
44. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Dianai Boguško už puikų mokinių paruošimą
dainų festivalyje „Pavasario vėjas“.
45. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos vokaliniam ansambliui „Širdelės“ už dalyvavimą
Vilniaus miesto pradinių klasių dainos festivalyje „Dainuoju Lietuvai ir mamai“.
46. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Jelenai Gubanovai už mokinės paruošimą rusų
literatūros konkursui „Mano šeima – mano turtas 2019“.
47. Diplomas Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Anželikai Jurčik už dalyvavimą su
mokiniais programavimo įgūdžių stiprinimui skirtame renginyje „You Can Code“.
48. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytojai Svetlanai Zapolskai už puikų mokinių
parengimą Vilniaus miesto mokinių rusiškos dainos festivaliui.
49. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už glaudų bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą
sveikatinimo akcijoje „Sveikatos keliu ženkime kartu“.
50. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą akcijoje „Pertrauka tyloje“.
51. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už II vietą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6
klasių mokinių konkurse „Matematinė mozaika“.
52. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už dalyvavimą konkurse „Vilnius – UNESCO 25“.
53. Padėka Vilniaus Lazdynų mokyklai už aktyvų dalyvavimą padedant organizuoti konkursą
„Mis Polka Litwyž 2019“.
54. PažymėjimasVilniaus Lazdynų mokykla OLWEUS mokykla 2019-2020 m.m.
55. Auksinis sertifikatas Vilniaus Lazdynų mokyklai už 2018-2019 metais įgyvendintas veiklas
projekte Darni mokykla.

