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Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Kandidatlr4 teikiandios jstaigos (organizacijos, asmens ar kt.) pavadinimas

REKOMENDACIJA APDOVANOJIMI ]I

Paulius Vaitkevidius

2. Kandidato darbo kvalifikacine

3. Kandidato charakteristika 150 Lodli

4. Nuopelnai, uZ kuriuos kandidatas teikiamas
es i ir kt. tiki 200

telefonas

2018-2019 veiklos sekmes

Kretingos Marij ono Daujoto progimnazija, Sokio mokytojas metodininkas, tel. 8 623 42421;

Paulius vaitkevidius progimnazijoje sokio mokltoju dirba nuo 2013 met,+, yra s"b[t9s d"
kolektlwus: liaudi5kq Sokir1 kolektlv4 ,,Pupa", siuolaikinio sokio kolektyw4 ,,Instinktas,,.
Mokytojas naudoja ivairias ugdymo strategijas, pletojandias mokiniq ir bendruomenes nariq
bendradarbiavim4, klrybi5kum4, rodo iniciatyv4 ir produktyviai dalyvauja ivairioje progimnazijos,
rajono bendruomenes veikloje: organizuoja progimnazijos, raj ono renginius, inicijuoja ir vytdo
ugdymo projektus institucijoje; vadovauja Kretingos rajono Sokio mokl.tojq metodiniim bflreliui.
Pauliui Vaitkevi diui 2012 m. skirla vienkartine stipendija ir diplomas uZ brandZiausi4 ktrybini metq
darb4 - sukurtq liaudi5k4 sokf ,,virvele, virvyk_ite, virvogalis", kuris buvo ftrauktas i 2014 metq
pasaulines Lietuvos moksleiviq dainq Sventes ,,iia mano namai" sokio dien4. Mokltojo iniciaty.va
2016 m. organizuotas respublikinis vaikq ir jaunimo liaudies sokiq lestivalis ,,pupa',. Sokio
mokyojas Paulius Vaitkevidius 2018 m. apdovanotas Kretingos rajono savivaldybes nominacija
,,Tauti5kumo puoseletojas". Mokytojas dalyvavo ir deste respublikiniuose choreografil kursuose
,,2014 m. Lietuvos dainq sventes Sokiq dienos repefiuaras" (LLKC Nr. G-21), 2018 iietais dalinosi
gerEja patirtimi respublikineje teorineje-praktineje konferencijoje ,,GabDs vaikai: sekmes ir
lssukrar"-

Sokio mokltoj as Paulius Vaitkevidius sillomas apdovanoti ,,2 profesional..rm4,
iniciatyi,um4, uZ gabiq ir talentingq mokiniq ugdym4 bei aukstus mokiniq saviraiskos
pasiekimus.

1. 2018-07,05 liaudi5kq Sokiq kolekryvas ,,Pupa., jaunuoliq grupe 201g m. dalyvavo
Lietuvos Simtmedio dainq Sventes ,,Vardan tos,i Sotiq dieno.ie ,,Saules rito ritimai,,.

2. 2018-05-12 Siuolaikinio Sokio kolektyvas ,,lnstinktas" XVI tarptautinio konkurso -
t'estivalio ,,Sokio vizija" I vietos laimetojas.

3. 2018-05-26 iiuolaikinio Sokio kolektyvas ,,lnstinktas" 11-ojo Salies Sokiq festivalio -
konkurso ,,Ant bangos" III vietos laimetojas.

4. 2018-06-16 liaudi5kq Sokiq kolektyvas ,,Pupa" ja'nuoliq grupe dalyvavo Kretingos
rajono dainq ir Sokiq Sventeje ,,Tai graZiai mane augino", skir.tai Kretingos vardo paminejimui ir
Lietuvos valstybes atklrimo Simtmediui pamineti.

5. 2019-01-25 Siuolaikinio Sokio kolektyvas ,,lnstinktas" respublikinio vaikq ir jaunimo
Sokio festivalio konkurso ,,Emocijq banga" I vietos laimetojas.

6.2019-04-27 Siuolaikinio Sokio kolektyvas ,,Instinktas" respublikinio Siuolaikiniq
Sokiq festivalio - konkurso ,,Emocijos 2019^ Il vietos laimetojas.

7.2019-02-09 Siuolaikinio Sokio kolektlvas ,,Insrinktas,, Sokiq festivalio ,,SOf,, Ut
vietos laimetoias.



8. 2019-04-27 Siuolaikinio Sokio kolektywas@
konkurso ,,Ant bangos" III vietos laimetojas.

9.209-06-07 Siuolaikinio sokio kolektyvas ,,Instinktas., sokiq konkurso ,,Dance is
passion 2019" I ir III vietos laimetoias.

l'0. 2019-06-20 Siuolaikinio sokio koleklyvas ,,Instinktas,, dalyvavo tarptautiniame
festivalyie ,,Adriatic Zadar onen 2019,. Kroariioi

Kandidatuos teikejas - pareigos istaigoje, vardas, pavarde, para5as, telefonas

Kretingos Marijono Daujoro progimnazijos /t7D
direktoriaus pavaduotoja ugdymui I '7<zt
tel. 8 657 16117, el. p. jurate.racinskiene@daujotomokykib.li
2019 m. rugsejo 25 d.

Jtirate Radinskiene


