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 Gegužių progimnazijos istorijos centras sėkmingai vykdo veiklos tęstinumą. 2013-2014 

mokslo metai mokyklai buvo reikšmingi ir labai įdomūs naujų idėjų ir labai svarbių veiklų 

įgyvendinimo aspektu.  

 2013 m. progimnazijoje įsteigtas Dailės ugdymo skyrius tapo svarbiausiu ir labai lauktu 

įvykiu mokyklai ir miesto bendruomenei.  

 Tai gausaus garbingų ir iškilių miesto, respublikos, tarptautinio lygio asmenybių 

lankymosi mokykloje metai.  

 Mokytojai ir mokiniai surengė ir dalyvavo daugiau kaip 85 miesto, respublikos ir 

tarptautiniuose renginiuose (parodos, projektai, konkursai, išvykos), kurie pelnė 

pripažinimą ir aukštą įvertinimą.  

 Mokyklos istorijos centro ekspozicijoje 14 naujų vertingų apdovanojimų (taurės, 

diplomai, padėkos, prizai). 

Tai: tarptautinės finansinio raštingumo olimpiados aukščiausios vietos apdovanojimas 

taurė, padėkos, dovanos ir solidus finansinis prizas (vadovė Ilona Zazienė); choro 

„Strazdanėlės“ (vadovė Raimonda Janulienė), futbolo būrelio (vadovas Kęstutis 

Ignotas), šokių studijos „Karuselė“ ( vadovė Daiva Virakienė), dainininkų ir šokėjų 

(vadovės Rita Tamašauskienė ir Edita Montvilienė), lėlių teatro (vadovė Alina 

Marcinkienė), jaunųjų skautų būrelio (vadovas Sergejus Staponkus) pelnytos taurės, 

prizai, padėkos ir kt. 

 Istorijos centrui kasmet pateikiama naudingos informacinės ir meninio pobūdžio 

medžiagos. Tai progimnazijos direktorės Silvijos Baranauskienės, direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui: Redos Zalogienės, Daivos Stakvilevičienės, Ritos 

Tamašauskienės, istorijos mokytojos Vitalijos Misiutės, etikos mokytojos Ilonos 

Zazienės, technologijų mokytojų Danos Kulikauskienės ir Ilmaro Oss, dailės mokytojos 

R. Rudienės indėlis.  

 Sudaryti nauji segtuvai: Gegužių progimnazijos mokytojų fotonuotraukų parodos „Apie 

laiką ir save“ (technologijų ir dailės mokytoja Dana Kulikauskienė) ir „Gegužių 

progimnazijos EXLIBRIS“ (dailės mokytoja Vita Žabarauskaitė).  

 Istorijos centrą lanko mokiniai ir mokytojai, progimnazijos svečiai. Didžiausio  

susidomėjimo sulaukė mokyklos Svečių knyga (pilna įrašų pirmoji Svečių knyga yra 

istorijos centro arhyve). Mokiniams labai patiko garbingo svečio ir iškilaus Tarptautinio 

Humanistinės pedagogikos centro steigėjo Šalvos Amonašvilio įrašas gruzinų kalba.     

Mokinius sudomino mokinių ir mokytojų leidėjų grupių leisti mokyklos laikraščiai: 

„Tiesiai šviesiai“, „Salvė“, „Tinklas“, „Gegužiukas“ (5-12 kl. mokiniams), jaunųjų 

dailininkų mėnesinis laikraštis „Actus“, „Žiniukas“ (1-4 kl. mokiniams).   

 Šviesos alėjoje leidžiamą istorijos centro stendinę medžiagą apie mokyklos praeitį ir 

dabartį mokiniai vertina labai teigiamai. Semiamasi kūrybiškumo, idėjų ir noro patiems 

likti mokyklos istorijos puslapiuose. 

 Mokykla didžiuojasi ir džiaugiasi 8d klasės mokinės Erikos Danilovaitės aukštų 

pasiekimų įvertinimu. Ji tapo 2014 metų GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO 

PREMIJOS LAUREATE.  

 Mokykloje šiais mokslo metais atidaryti vertybių laiptai, kuriuose surašyta 10 

pagrindinių, svarbiausių mums, vertybių. Viskas, kas vykdoma ir organizuojama 

mokykloje yra labai aktualu ir reikšminga. Mokyklos Metraštyje tai išsamiai 

fiksuojama. Kad geri ir prasmingi darbai mūsų bendruomenę lydėtų ir 2014-2015 

mokslo metais. Sėkmės!      
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                                                                                                                   rusų kalbos ir literatūros mokytoja,   

                                                                                                                   mokyklos istorijos centro vadovė 


