
Šauniausių mokinių pagerbimo 
šventė

,,Sėkmės paukštė“
2022

,,Ąžuolyno“ 

progimnazija



Ugnė Šilkūnaitė, 5a

❖Meninio skaitymo konkursas (I turas) –

laureatė;

❖Elektrėnų savivaldybės jaunųjų filologų 

konkursas – I vieta;

❖Elektrėnų savivaldybės biologijos olimpiada 

– III vieta.



David Ponomarenko, 5a

❖Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“

Anglų kalba – I-o laipsnio diplomas.

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta.



Julius Misiovič, 5a

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

❖Informacinės technologijos – I-o laipsnio 

diplomas;

❖Anglų kalba – I-o laipsnio diplomas;

❖Matematika – II-o laipsnio diplomas;

❖Istorija – III-o laipsnio diplomas;



Gustė Venskutonytė, 5b klasė

❖Mokslo pirmūnė;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – I vieta.



Martyna Vitartaitė, 5c

❖Mokslo pirmūnė;

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

❖Anglų kalba – I-o laipsnio diplomas;

❖Matematika – I-o laipsnio diplomas;

❖Informacinės technologijos – I-o laipsnio diplomas;

❖Istorija – I-o laipsnio diplomas;

❖Gamta ir žmogus – I-o laipsnio diplomas;

❖Lietuvių kalba – I-o laipsnio diplomas.



Ugnė Karpičiūtė, 5c

❖Meninio skaitymo konkursas (I turas) –

laureatė;

❖Savivaldybės meninio skaitymo 

konkursas – III vieta;

❖Elektrėnų savivaldybės biologijos 

olimpiada – III vieta.



Smiltė Svioklaitė, 5c
❖Mokslo pirmūnė;

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

❖Matematika – I-o laipsnio diplomas;

❖Anglų kalba – III-o laipsnio diplomas;

❖Informacinės technologijos – I-o laipsnio diplomas;

❖Istorija – III-o laipsnio diplomas;

❖Gamta ir žmogus – III-o laipsnio diplomas;

❖Lietuvių kalba – III-o laipsnio diplomas.



Oskar Kazarev, 5d klasė

❖Mokslo pirmūnas;

❖Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA – I vieta 

progimnazijoje, III vieta savivaldybėje;

❖ Respublikinė virtuali paroda ,,Atverkime kalbos turtus. 

Būdvardis“ – padėka;

❖Progimnazijos kvadrato varžybos – I vieta (komandinė).



Alisa Budko, 5d klasė

❖Mokslo pirmūnė;

❖Progimnazijos mokinių parlamento narė;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta;

❖Progimnazijos kvadrato varžybos – I vieta (komandinė).



Ugnius Butkevičius, 5f klasė

Mokslo pirmūnas;

Savivaldybės biologijos olimpiada – II vieta;



Metų penktokas(ė)

Ugnė Šilkūnaitė



Gabrielė Beliukevičiūtė, 6a

❖Mokslo pirmūnė;

❖Progimnazijos TARYBOS narė;

❖Progimnazijos mokinių parlamento narė;

❖Tarptautinė olimpiada KINGS :

Anglų kalba – sidabro medalis;

❖Vaikų kūrybinis projektas ,,Tavo žvilgsnis“ :

(vertimas iš anglų kalbos) – laureatė.



Damyras Apanavičius, 6b

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

anglų kalba – II-o laipsnio diplomas;

geografija – padėka;



Austėja Kaškelevičiūtė, 6b

❖Mokslo pirmūnė;

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Ateities 

miestas“ – laureatė;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – I vieta;

❖Savivaldybės geografijos olimpiada ,,Mano 

gaublys“ – III vieta.



Karolina Jakelytė, 6b

❖Mokslo pirmūnė;

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

❖Matematika – I-o laipsnio diplomas;

❖Gamta ir žmogus – I-o laipsnio diplomas;

❖Lietuvių kalba – I-o laipsnio diplomas;

❖Anglų kalba – II-o laipsnio diplomas;

Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas ,,Kengūra“:

Savivaldybėje - III vieta.



Rokas Kartenis, 6c

❖Progimnazijos meninio skaitymo konkursas (I turas) –

laureatas;

❖Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

Istorija – I-o laipsnio diplomas;

Matematika – III-o laipsnio diplomas;

Geografija – III-o laipsnio diplomas.



Benas Bialoglovis, 6c

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas  ,,Kengūra“ 

- I vieta progimnazijoje ir I vieta savivaldybėje.



Nojus Šimonutis, 6d

❖Tarptautinis edukacinis konkursas  ,,Olympis“:

anglų kalba – I-o laipsnio diplomas ir sidabro    

medalis;

❖Tarptautinė olimpiada KINGS anglų kalba –

sidabro medalis;

❖Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ -

6 vieta savivaldybėje.



Rėjus Vaitiekūnas, 6d

❖Tarptautinis edukacinis konkursas  ,,Olympis“:

anglų kalba – I-o laipsnio diplomas;

❖Tarptautinis matematikos konkursas

,,Kengūra“ - II vieta progimnazijoje, II vieta savivaldybėje;



Andrius Stankevičius, 6c
❖Mokslo pirmūnas; yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių pagal vidurkius dešimtuke;

❖Respublikinis STEAM mokslų konkursas ,,Mūsų eksperimentas“ – I vieta;

❖Respublikinis konkursas ,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ – laureatas;

❖Progimnazijos meninio skaitymo konkursas (I turas) – laureatas;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – II vieta;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – I vieta;

❖Savivaldybės meninio skaitymo konkursas – III vieta;

❖Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas

,,Bebras“ - I vieta savivaldybėje;

❖Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

lietuvių kalba, istorija, geografija ir  biologija – I-o laipsnio diplomas;

informacinės technologijos – III-čio laipsnio diplomas;

❖Progimnazijos mokinių parlamento narys.



Darija Malinauskaitė, 6f

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Ateities 

miestas“ – laureatė;

❖Savivaldybės mokinių meninio skaitymo rusų kalba 

konkursas - III vieta.



Luka Kubiliūtė, 6f

❖Mokslo pirmūnė;

❖Progimnazijos mokinių parlamento narė;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta.



Elita Butrimavičiūtė, 6f

❖Tarptautinė olimpiada KINGS:

anglų kalba – sidabro medalis.



Enrika Poberežnytė, 6f

❖Mokslo pirmūnė;

❖Tarptautinė olimpiada KINGS:

anglų kalba – I-o lygmens diplomas.



Saulė Veiknytė, 6f
❖Mokslo pirmūnė;

❖Elektrėnų savivaldybės jaunųjų filologų konkursas – I vieta;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – I vieta.

❖Respublikinis jaunųjų filologų konkursas  - padėka;

❖Respublikinis mokinių - jaunųjų poetų- Mažosios Pauliaus Širvio 

premijos     konkursas – laureatė.

❖Tarptautinis matematikos konkursas

,,Kengūra“ - 5 vieta savivaldybėje;

❖Savivaldybės piešinių konkursas ,,Noriu pasaulio be dūmų“ – II vieta.



Simonas Ščiuka, 6f
❖Mokslo pirmūnas;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių pagal 
vidurkius dešimtuke;

❖Progimnazijos TARYBOS narys

❖Progimnazijos mokinių parlamento narys; 

❖Kandidatas į progimnazijos mokinių prezidentus;

❖Klasės seniūnas;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada  – II vieta;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta.



Metų šeštokas

Andrius Stankevičius



Austėja Sabaliauskaitė, 7a

❖Mokslo pirmūnė;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių pagal 
vidurkius dešimtuke;

❖Savivaldybės epistolinio rašinio konkursas –
laureatė;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – II vieta;

❖Tarptautinis konkursas KINGS anglų kalba – I-o 
laipsnio diplomas;

❖Respublikinio egzamino ,,Atliekų kultūra 2022“ 
dalyvė.



Smiltė Vidrinskaitė, 7a
❖Mokslo pirmūnė;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių pagal vidurkius 

dešimtuke;

❖Lietuvos švietimo vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalis –

laureatė;

❖Meninio skaitymo konkursas (I turas) – laureatė;

❖Savivaldybės meninio skaitymo konkursas (II turas) – I vieta;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – III vieta;

❖Tarptautinis konkursas KINGS anglų kalba – I-o laipsnio diplomas.



Titas Juodsnukis, 7b

❖Tarptautinis edukacinis konkursas  ,,Olympis“ –

geografija-I-o laipsnio diplomas;

❖Savivaldybės geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ – II 

vieta.



Monika Liekytė, 7b

❖Mokslo pirmūnė;

❖Meninio skaitymo konkursas (I turas) – laureatė;

❖Savivaldybės mokinių meninio skaitymo konkursas rusų     

kalba – I vieta;

❖Progimnazijos bibliotekos garsinių skaitinių renginio 

pradinukams vedėja.



Radvilė Rakauskaitė, 7c

❖Tarptautinė olimpiada KINGS anglų kalba – II-o 

lygmens diplomas;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta;

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas 

,,Kengūra“ – progimnazijoje II vieta, savivaldybėje 

- III vieta;

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Ateities 

miestas“ – laureatė.



Benas Siliūnas, 7d

❖Lietuvos švietimo vaikų ir mokinių 

vokiškų dainų festivalis – laureatas;

❖Tarptautinis edukacinis konkursas  

,,Olympis“ – geografija II-o laipsnio 

diplomas.



Austėja Stirnaitė, 7d
❖Mokslo pirmūnė;

❖Klasės seniūnė;

❖Lietuvos mokinių parlamento narė;

❖Atstovavo ,,Ąžuolyno“ progimnazijai Elektrėnų savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos renginyje;

❖Atstovavo ,,Ąžuolyno“ progimnazijai Lietuvos moksleivių sąjungos 
asamblėjoje;

❖Progimnazijos TARYBOS narė;

❖Progimnazijos mokinių PREZIDENTĖ;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – I vieta.



Mantas Rafanavičius, 7e

❖Mokslo pirmūnas;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių pagal vidurkius 

dešimtuke;

❖Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas

,,Bebras“ - II vieta savivaldybėje.

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 

- I vieta progimnazijoje, II vieta savivaldybėje;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – II vieta.



Metų septintokas(ė)

Smiltė Vidrinskaitė



Danielė Dambrauskaitė, 8a
❖Mokslo pirmūnė;

❖Savivaldybės epistolinio rašinio konkursas – I vieta;

❖Tarptautinis matematikos konkursas

,,Kengūra“ - 6 vieta savivaldybėje;

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Ateities miestas“ –

laureatė.



Nerijus Balsiukas, 8a

❖Mokslo pirmūnas;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – III vieta;

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 

- III vieta progimnazijoje, IV vieta savivaldybėje;

❖Savivaldybės raštingiausio 8-oko konkurso dalyvis.



Vilius Nenartavičius, 8a

❖Savivaldybės biologijos olimpiada 

– II vieta;

❖Savivaldybės raštingiausio 8-oko 

konkurso dalyvis.



Lukas Kybartas, 8a
❖Mokslo pirmūnas;

❖Savivaldybės geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ – I vieta;

❖Savivaldybės matematikos olimpiada – I vieta;

❖Savivaldybės geografijos olimpiada – I vieta;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – II vieta;

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 

- II vieta progimnazijoje, II vieta savivaldybėje;

❖Savivaldybės raštingiausio 8-oko konkurso dalyvis.



Kamilė  Tomkevičiūtė, 8b
❖Mokslo pirmūnė;

❖Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis“:

lietuvių kalba, istorija, matematika ir  biologija – I-o laipsnio diplomas;

informacinės technologijos – II laipsnio diplomas;

geografija, fizika ir chemija – III laipsnio diplomas.

❖Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas

,,Kengūra“ – 1 vieta progimnazijoje, 1 vieta savivaldybėje;

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Ateities miestas“ – laureatė.



Viktorija Stankevičiūtė, 8e

❖Respublikinis STEAM mokslų konkursas ,,Mūsų eksperimentas“ – I vieta;

❖Respublikinis konkursas ,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ – laureatė;

❖Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas

,,Bebras“ - II vieta savivaldybėje;

❖Tarptautinis edukacinis konkursas  ,,Olympis“:

lietuvių kalba – I-o laipsnio diplomas;

matematika – II-o laipsnio diplomas.



Gustė Vankevičiūtė, 8e

❖Mokslo pirmūnė;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių 

mokinių pagal vidurkius dešimtuke;

❖Savivaldybės raštingiausio 8-oko konkursas 

– I vieta;

❖Savivaldybės biologijos olimpiada – I vieta.



Akvilė Dudutytė, 8e

❖Savivaldybės kalbėjimo vokiečių kalba konkursas – I 

vieta.



Viktorija Kononova, 8e

❖Mokslo pirmūnė;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių 

mokinių pagal vidurkius dešimtuke;

❖Savivaldybės raštingiausio 8-oko 

konkursas – II vieta.



Elista Sabonytė, 8e

❖Mokslo pirmūnė;

❖Yra progimnazijos TOP 10 geriausių mokinių 
pagal vidurkius dešimtuke;

❖Savivaldybės kalbėjimo vokiečių kalba konkursas 
– I vieta;

❖Tarptautinė olimpiada KINGS anglų kalba – II-o 
lygmens diplomas;

❖Nacionalinis mokinių piešinių konkursas 
,,Ateities miestas“ – laureatė.



Gabrielė Vilkelytė, 8c

❖Lietuvos švietimo vaikų ir mokinių 

vokiškų dainų festivalis – laureatė;

❖Savivaldybės festivalio ,,Dainingiausias 

mokinys“ laureatė;

❖Progimnazijos renginių ,,Rugsėjo 1-osios 

šventė“, ,,Chorų šventė“ ir ,,Dainingiausio 

mokinio festivalis“ vedėja.



Metų aštuntokas

Lukas Kybartas



Metų politikas(ė)

Austėja Stirnaitė



Metų aktyvistas(ė)

Simonas Ščiuka



Metų  ,,Ąžuolyno“ balsas

Gabrielė Vilkelytė



Metų pažanga

Austėja Kaškelevičiūtė



Metų  jaunasis poetas(ė)

Saulė Veiknytė



Metų atkaklumas

Danielė Dambrauskaitė



Metų  eruditas

Andrius Stankevičius



Metų akademikas(ė)

Gustė Vankevičiūtė



Metų mokinys

Lukas Kybartas



Metų viltis

Mantas Rafanavičius


