Išskirtiniai pasiekimai 2017-2018 m.m.:
Tarptautiniai projektai ir konkursai:
 11 klasės mokinys Martynas Arlauskas pateko į Kauno Žalgirio dublerių komandos
sudėtį.
 8 klasės mokinė Paulina Ramanauskaitė atstovauja Lietuvą Pasaulio dailiojo čiuožimo
Jaunimo GRAND PRIX varžybose tarp 33 pasaulio šalių.
 Tarptautinėje KING‘S anglų kalbos olimpiadoje 2 klasės mokinė laimėjo 1 laipsnio
diplomą, dvi mokinės – II I laipsnio diplomus;
 Tarptautinėje KING‘S matematikos olimpiadoje 5 klasės mokinė laimėjo II laipsnio,
9 klasės mokinė - III laipsnio diplomus;
 Tarptautiniame matematikos konkurse 5 klasės mokinė užėmė 2 vietą;
 12 klasės mokinys tapo Švedijos ambasados organizuoto rašinių
konkurso #GlobalGoals vienu iš laimėtojų. Geriausi rašiniai sudėti į knygą, kurią
abiturientas padovanojo gimnazijos bibliotekai.
 Tarptauniniame renginyje "JA Marketplace", kurį kasmet organizuoja mokyklines
mokomąsias bendroves vienijanti organizacija Junior Achivement, mūsų gimnazijos
MMB "EC BOOKS" bendrovei įteikta socialiai atsakingo verslo nominacija.
Tarptautinis konkursas OLYMPIS:
















tarptautiniame edukaciniame anglų kalba konkurse „Olympis 2018“ iš viso laimėta:
34 I laipsnio diplomai, 16 II laipsnio diplomų, 9 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2018“ iš viso
laimėta: 75 I laipsnio diplomai, 20 II laipsnio diplomų, 7 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2018“ iš viso laimėta:
44 I laipsnio diplomai, 32 II laipsnio diplomai, 27 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2018“ iš viso laimėta: 3 I
laipsnio diplomai, 1 II laipsnio diplomas, 2 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2018“ iš viso laimėta: 51
I laipsnio diplomas, 17 II laipsnio diplomų, 4 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2018“ iš
viso laimėta: 10 I laipsnio diplomų, 9 II laipsnio diplomai ir 8 III laipsnio diplomai;
tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2018“ laimėti 1 II laipsnio
ir 1 III laipsnio diplomas;
tarptautiniame edukaciniame chemijos konkurse „Olympis 2018“ iš viso laimėta: 1 III
laipsnio diplomas;
tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2018“ laimėtas 1 I
laipsnio ir 1 II laipsnio diplomas.
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“
dvylika mokinių gavo diplomus už labai gerai atliktus vertimus iš anglų ir rusų kalbų;
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Kalbų kengūros 2018 (anglų kalba) konkurse
laimėta 10 auksinių, 5 sidabriniai ir 8 oranžiniai diplomai;
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Kalbų kengūros 2018 (rusų kalba) konkurse
laimėtas auksinės kengūros diplomas;
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Kalbų kengūros 2018 (lietuvių kalba) konkurse
laimėti 13 auksinių, 10 sidabrinių ir 1 oranžinis diplomas;
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Gamtos kengūros 2018 konkurse laimėti 3
auksiniai ir 1 sidabrinis diplomas.




Tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra 2018 2 klasės mokinys pateko į
geriausiųjų mokinių 50-uką bei Kauno miesto savivaldybėje užėmė IV-ąją vietą.
Tarptautiniame visų rūšių muzikos instrumentų festivalyje „Magic Bridges of
Budapest“ 3 klasės mokinys tapo laureatų (smuiko klasė);

Respublikiniai projektai ir konkursai:
 Už 2017-2018 metais įgyvendintas veiklas gimnazijai įteiktas darnaus vystymosi
įgūdžių formavimo programos „Darni mokykla“ sidabrinis sertifikatas;
 Gimnazijos 11 kl. mokinių komanda dalyvavo naujo 200M2 projekto "MOKYKLA TAVO ERDVĖ" atrankoje ir pateko į finalą. Gimnazijai laimėta pasirinktos
ugdomosios erdvės modernus suprojektavimas.
 2018 m. ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“ mokinių komanda tapo
laureatais;
 Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ konkurse gimnazijos komanda pateko į I
pusfinalį;
 Konkurse „Sveikatiados iššūkis – pieno kokteilis“ mokyklų grupėje gimnazijos
mokinių komanda užėmė II vietą (Kaune tapo laureatais);
 Nacionaliniame konkurse „Smulkmenų kelyje nebūna“ gimnazijos komanda laimėjo
II vietą;
 Projekto „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ jaunųjų dviračių vairuotojų varžybų
„Saugus ratas“ III etape gimnazijos 6 kl. mokinys užėmė III vietą;
 Lietuvos gimnastikos federacijos Lietuvos vyrų sportinės gimnastikos jaunių
čempionate II kategorijos daugiakovėje bei kategorijoje ARKLYS bei
LYGIAGRETĖS 3 kl. mokinys užėmė II vietas; kategorijoje ŽIEDAI – I vietą;
 Respublikiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse „Po vyčio ženklu“ 3 kl.
mokiniui skirta nominacija už savitą meninį sprendimą;
 Kauno miesto 21-ame respublikiniame anglų kalbos oratorių konkurse „The Best Way
to Predict the Future Is to Invent it“ 12 kl. mokinys užėmė 3 vietą, pateko į respublikinį
turą, respublikoje užėmė 3 vietą. Mokinys taip pat gavo ir publikos nominaciją „For
the best public speaker“, išvertus iš angl. k.: „Geriausio oratoriaus nominacija“.
 Respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 11 klasės
mokinė užėmė 2 vietą;
 Marijampolės regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugėje gimnazijos mokinių
MMB „ECBooks“ pripažinta „Komunikabiliausia MMB“.
 Lietuvos jaunučių bokso čempionate Kauno miesto sportininkai iškovojo visų spalvų
medalius. Aukso ir bronzos medalius iškovojo 7 kl. mokiniai
(7 kl. mokinys
S.Zelenekas pateko tarp kandidatų į Lietuvos jaunučių rinktinę).
 Kauno rajono mokinių sporto žaidynių aerobinės gimnastikos varžybose 2 klasės
mokinė iškovojo 1 vietą.
 SODROS inicijuojamame projekte vyresniųjų klasių mokiniams "Neužmiršk
parašiuto" gimnazijos mokinių komandos pristatytas filmas pripažintas geriausiu, o
protų kovose užimta 5 vieta.

