1968 - 1980 metai
Naujai atidarytoje mokykloje buvo 24-ios klasės ir 11 kabinetų. Iki 1969 sausio 1 dienos buvo
975 moksleiviai, o nuo sausio 22 d. priimtas 1000-asis moksleivis - Arvydas Račkauskas. Jis atėjo
mokytis į 5c klasę. Moksleivių skaičius nuolat augo. 1969/70 mokslo metais 39 klasėse mokslo
metų pabaigoje mokėsi 1340 moksleivių, o trečiaisiais mokyklos gyvavimo metais mokykloje
mokėsi 1800 moksleivių.
Moksleiviai turėjo puikius pedagogus, būrelių vadovus. Šokėjams puikiai vadovavo
mokytojos V. Šiurkienė, S. Janušauskaitė, R. Karnilaitė. Šauniai pasirodydavo chorai vadovaujami
vadovo Kvedaro. Iš būrelių įdomiausiai dirbo chemikai (mokytoja A. Skruibienė), gamino vaizdines
priemones, atlikinėjo eksperimentus. Įsimintinos parodos - akcijos "Tėvai ir šefai mokyklai”.
1970 m. mokyklą baigė 1-oji 16 abiturientų laida. Šimtadienio šventę surengė patys
moksleiviai, be profesionalaus aktoriaus pagalbos.
1970/ 71 m. m. - tai pramoginių ir tautinių šokių klestėjimo metai (vadovės G. Zmailienė, V.
Šiurkienė). Sukuriamas mergaičių ansamblis, kuriam vadovauja mokytoja Z. Varanavičienė, dūdų
orkestras (vadovas Doveika).
Nuo 1971 m. mokykloje prasidėjo spartus meno saviveiklos kolektyvų augimas. Moksleiviai
noriai lanko estradinio ansamblio, berniukų choro, dūdų orkestro repeticijas ( vadovas R. Šileika).
Žymiausiame respublikos pramoginių šokių konkurse "Baltijos gintarėliai - 72” šoka ir 11-osios
vidurinės mokyklos moksleiviai bei pelno prizines vietas (vadovė G. Zmailienė). Koncertuoja
merginų ansamblis (vadovė Z. Varanavičienė) ir mergaičių choras (vadovė V. Andriuškienė).
1973 m. susikuria Interklubas (internacionalinis klubas) "Rūta”.
1975/76 m. m. suvedus tarpmokyklinių lenktynių rezultatus mokykla geriausia mieste - I-oji
vieta. Mokykla ir viena didžiausių - 1601 moksleivis. Dirba daug puikių pedagogų: D. Petrovienė,
K Kardelienė, Z. Varanavičienė, A. Skruibienė, K. Majorovienė, N. Vaserienė, Č. Šurkus, B.
Budrevičienė, N. Tvarijonavičienė, A. Navickienė, V.Šiurkienė, G. Zmailienė, K. Letkauskas, R.
Šileika, S. Janušauskaitė, A. Tamoševičienė, I. Paulauskienė ir daugybę kitų. Kolektyvui labai
svarbu geras mokyklos vardas, savo mokyklos veido sukūrimas.

Geros moksleivių žinios - svarbiausia. Bendras moksleivių pažangumas 1977/78 m. m., 10 aisiais mokyklos darbo metais, 92,44%. Mokosi 1495 moksleiviai, dirba 72 pedagogai. Mokytojai ir
moksleiviai daug keliauja. Tolimos ekskursijos: Krymas, Karelija (vadovauja mokytojos S.
Janušauskaitė, O. Gražienė). Mokykla garsi savo pramoginiais šokiais, sportininkais. Tradiciniais
tapo "Geriausios poros” pramoginių šokių konkursai, geriausių sportininkų penketukų rinkimas,
abiturientų susitikimai, Naujametiniai karnavalai, konkursai "Na, merginos”, "Na, vaikinai”,
mokyklos gimtadienio šventės. Mokykloje labai aktyvi jaunųjų kraštotyrininkų veikla (vadovas V.
Mažeika).
1979/80 mokslo metai mokyklai išskirtiniai: penktokė Rasa Mačiūnaitė respublikinio "Dainų
dainelės - 80” konkurso laureatė (vadovė Z. Varanavičienė).
Mokykloje per eilę metų pirmą kartą suorganizuota fotografijos paroda (vadovas R. Budas).

