ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO BENDRUOMENĖ DŽIAUGIASI
APDOVANOTAIS MOKYTOJAIS
AB „Lietuvos telekomas“ projektas „Geriausi mokiniai renka geriausius mokytojus“
pasiūlė mokiniams įvardyti mokytojus, kurie, jų manymu, nusipelnė ypatingos pagarbos. Geriausiais
mokytojais 2002 m. išrinkti Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės lietuvių kalbos mokytojai Zina
Žuklijienė, Egidijus Lapkus, vokiečių kalbos mokytoja Edita Norkuvienė, 2004 m. fizikos mokytojas
Saulius Pelanskis, 2004 m. ir 2005 m. geriausia išrinkta matematikos mokytoja ekspertė Petrė Valda
Grebeničenkaitė, taip pat 2005 m. mokytojai suteiktas Šiaulių miesto mokytojos vardas.
2006 m. Šiaulių apskrities viršininkas A. Šedžius garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių
apskričiai“ apdovanojo lietuvių kalbos mokytoją Egidijų Lapkų, pasižymėjusį kaip miesto pilietinės
visuomenės kūrėją, kultūros renginių bendraautorių ir vedėją, didelį dėmesį skiriantį jaunimo
kultūrinio, meninio išprusimo ugdymui, tautiškumo puoselėjimui.

Lietuvių kalbos mokytojasEgidijus Lapkus.

2007 m. kovo 13 d. Lietuvos Vyriausybės rūmuose ministras pirmininkas Gediminas
Kirkilas ir Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė įteikė 2006-ųjų Metų mokytojo premiją
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos matematikos mokytojai ekspertei Petrei Valdai
Grebeničenkaitei. Sėkmingą mokytojos Petrės Valdos Grebeničenkaitės darbą liudija abiturientų
valstybinių matematikos brandos egzaminų rezultatai, puikūs jos parengtų mokinių pasirodymai
miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose. Mokytoja yra parengusi daugiau nei dešimt
matematikos uždavinynų bei pagrindinių uždavinių brandos egzaminams pasiruošti.

Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas įteikia nacionalinę Metų mokytojos premiją Stasio Šalkauskio
vidurinės mokyklos matematikos mokytojai Petrei Valdai Grebeničenkaitei.

2007 metais Šiaulių miesto Metų mokytojo vardas suteiktas vokiečių kalbos mokytojai
ekspertei Editai Norkuvienei už reikšmingus darbus mokyklos bendruomenei, miestui, puoselėjant
tarptautinius ryšius, integruojant Europos kultūras, ugdant mokinių pagarbą savo kraštui per vokiečių
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kalbos, kultūros, tradicijų suvokimą. Mokytojos parengti mokiniai – nuolatiniai vokiečių kalbos
konkursų ir olimpiadų laureatai.

Mokytoja Edita Norkuvienė su savo mokinėmis.

2011 metais Šiaulių miesto Metų mokytojo vardas suteiktas neformaliojo švietimo ir
pagalbos skyriaus vedėjai Irenai Kiltanavičienei už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje,
savanorystės idėjų ir principų propagavimą.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė

Kūno kultūros mokytojas Romas Stapulionis – Šiaulių miesto Metų mokytojas 2012
metais už krepšinio puoselėjimą, pasiekimus su jaunučių ir jaunių krepšinio komandomis.

3

Metų mokytojai (iš kairės): Sandra Puzarienė, Rita Margevičienė, Violeta Juodpusienė, Birutė Tamašauskienė,
Romas Stapulionis.

2014 m. Šiaulių miesto Metų mokytojais tapo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja Eglė Naimavičienė, kuri patraukia mokinius įtaigiais savais metodais,
kūrybinga atmosfera, jos rengti mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose, šventėse
mieste ir šalyje, tampa jų laimėtojais ir jos vyras Suaugusiųjų mokyklos matematikos mokytojas
Linas Naimavičius.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė sveikina
Eglę ir Liną Naimavičius.

2016 metais Lietuvos matematikų draugija Petrę Valdą Grebeničenkaitę matematikos
mokytoją ekspertę apdovanojo Zigmo Žemaičio medaliu.
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2018 m. spalio 5 d. Šiaulių arenos konferencijų salėje vyko iškilmingas šventinis vakaras, skirtas
aktyviausiems, kūrybiškiausiems, iniciatyviausiems Šiaulių miesto mokytojams pagerbti. Viena iš dešimtuko
šauniausių mokytojų buvo mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja, SKU veiklų koordinatorė Jurgita
Ribikauskienė. Jai buvo įteiktas apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas“.

Apdovanojimą įteikė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
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2018 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės antikorupcijos dienos proga Neformaliojo švietimo
ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė už iniciatyvas, profesionalumą ir kryptingą
antikorupcinę veiklą apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko S. Skvernelio padėkos
raštu ir atminimo dovana.
2019 m. spalio 8 d. Šiaulių arenoje, Konferencijų salėje, Tarptautinės mokytojų dienos
proga surengtoje šventėje Dovilei Gulbinskienei, Stasio Šalkauskio gimnazijos etikos mokytojai,
suteiktas Metų mokytojos titulas. Gebėjimą priimti iššūkius mokytoja pademonstravo imdamasi
gimnazijoje karjeros konsultantės veiklos bei socialinio-emocinio diegimo gimnazijoje
koordinavimo. Mokytoja Dovilė intensyviai bendradarbiauja su klasių vadovėmis, vykdydama socialinio
emocinio ugdymo programą „Raktai į sėkmę“. Jos iniciatyva gimnazijoje pradėti naudoti edukaciniai
žaidimai, kurie mokinius moko užmegzti ir palaikyti santykius, tinkamai reikšti stiprias emocijas, išsakyti
ir priimti kritiką, skatina pasitikėjimą savimi, moko pastebėti savo gerąsias savybes ir jas stiprinti.

Mokytoja Dovilė Gulbinskienė apdovanojimų šventėje.

