
Išskirtiniai pasiekimai 2018-2019 m. m. 

Tarptautiniai projektai ir konkursai: 

Tarptautiniame epistolinių rašinių konkurse miesto etape 11 kl. mokinė tapo laureate.  

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Gamtos kengūros 2019 konkurse laimėti 1 auksinis ir  

2 oranžiniai diplomai. 

Tarptautiniame Kalbų kengūra konkurse anglų kalba laimėti 19 auksinių, 3 sidabriniai ir 8 oranžiniai 

diplomai. 

Tarptautiniame edukaciniame konkurse OLYMPIS (rudens ir pavasario sesijos) laimėta:  

anglų kalbos: 63 I laipsnio, 14 II laipsnio ir 8 III laipsnio diplomai; 

lietuvių kalbos: 152 I laipsnio, 35 II laipsnio ir 10 III laipsnio diplomų; 

matematikos: 81 I laipsnio, 55 II laipsnio ir 24 III laipsnio diplomai; 

informacinių technologijų: 22 I laipsnio, 7 II laipsnio ir 7 III laipsnio diplomai;   

biologijos: 115 I laipsnio, 34 II laipsnio ir 4 III laipsnio diplomai;   

geografijos: 3 I laipsnio, 1 II laipsnio ir 4 III laipsnio diplomai;   

istorijos konkurse „Olympis 2019“: 3 I laipsnio, 4 II laipsnio ir 3 III laipsnio diplomai;  

fizikos: 1 I laipsnio, 1 III laipsnio diplomai. 

  

         Keturios pradinių klasių (1-2 kl.) mokinės 2019 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ 

pateko į geriausiųjų 50-uką.  

Viena 1 klasės ir viena 2 klasės mokinė 2019 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ 

Kauno miesto savivaldybėje užėmė 5 vietą, viena 2 klasės mokinė užėmė 6 vietą.  

 Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ laimėti 4 diplomai 

už labai gerą vertimą iš anglų kalbos ir vienas diplomas už labai gerai atliktą vertimą iš rusų kalbos. 

Tarptautinėje KING‘S matematikos olimpiadoje 10 klasės mokinė apdovanota diplomu. 

Tarptautinėje KING‘S anglų kalbos olimpiadoje  du mokiniai apdovanoti diplomais, o 7 klasės mokinys 

pasiekė aukščiausią, pirmąjį žinių lygmenį. 

3 klasės mokinys VI Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Mano vaikystės draugas -fortepijonas“ 

tapo laureatu. 

Gimnazija pripažinta puikiu darnaus vartojimo pavyzdžiu energijos taupymo bei antrinio atliekų 

panaudojimo srityje, pristačius gimnazijos veiklas tarptautinio projekto "Baltic Care" baigiamojoje 

konferencijoje anglų kalba.    

  

Respublikiniai projektai ir konkursai: 

Gimnazijos komanda Lietuvos mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių zoninėse 

varžybose laimėjo 2 vietą.  

12 klasės mokinė Respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ laimėjo 2 

vietą. 

7 klasės mokinė respublikiniame tarpdisciplininių dailės – technologijų sričių piešinio idėjų konkurse 

„Dizainas ateičiai: saulė, vėjas, vanduo“ laimėjo 3 vietą.   

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinė „Mentalinės aritmetikos“ olimpiadoje užėmė 2 vietą; 

Ekologiniame projekte – konkurse „Mano žalioji palangė“ dvi gimnazijos mokinių komandos tapo 

laureatėmis.  

Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ užimta 4 vieta.  

  

Miesto projektai ir konkursai: 



5 kl. mokinys miesto meninio skaitymo konkurse tapo finalininku.  

Du 7 klasės mokiniai matematikos kūrybinių darbų konkurse „Matematinis lietus“ tarp 7-8 klasių 

laimėjo 2 vietą. 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 5 kl. mokiniai 

laimėjo 4 vietą; 

Gimnazijos komanda Kauno miesto 5-8 kl. mokinių protmūšyje „Auginu žalią Lietuvą“ užėmė 3 vietą. 

Kauno miesto mokinių rašinių konkurse „Tik laisvė leidžia išskleisti sparnus“ trys 8 kl.  mokiniai tapo 

laureatais; 

4 klasės mokinė Generolo Povilo Plechavičiaus IV Karate Shotokan Turnyre laimėjo 2 vietą. 

Gimnazijos komanda Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkurso „Būk saugus“ 7-8 klasių 

grupėje laimėjo 2 vietą. 

Kauno miesto Jaunųjų dviratininkų konkurse „Saugus ratas“ II etape užimta 1 vieta, III etape 2 vieta, 

nacionaliniame etape – 4 vieta.  

Kauno miesto turistų techninės varžybose „Judėk ir tobulėk“ laimėta 2 vieta. 

Gimnazijos komanda Kauno mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių zoninėse varžybose 

laimėjo 1 vietą.  

Gimnazijos komanda Kauno miesto mokinių konkurse „Fair Play sporte ir gyvenime“ laimėjo  2 vietą. 

3 klasės mokinė skrajučių konkurse „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“ laimėjo 1 vietą. 

4 klasės mokinys laimėjo diplomą už dalyvavimą Tarptautinės vaikų gynimo dienos greitųjų šachmatų 

varžybose. 

4 klasės mokinys Kauno miesto moksleivių šachmatų turnyre laimėjo 4 vietą. 

LKF 3x3 pirmajame etape mokiniai laimėjo 2 vietą. 

Kalėdinių dekoracijų parodoje – konkurse laimėta nominacija už originaliausią dekoraciją.  

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projekte „Mano šeimos šventės“ 2 mokiniai 

tapo laureatais.  

Kauno plaukimo mokyklos baseino ,,Dainava“ vykusiose kvalifikacinėse plaukimo varžybose 5 kl. 

mokinys pelnė geriausio plaukiko taurę. 

KTU startulių mugėje-konkurse 8 kl. mokinių komandai skirta nominacija "Draugiškiausias aplinkai".  

10 klasės mokinė Informatikos olimpiadoje mieste laimėjo 2 vietą.  

12 klasės mokinė KTU informatikos konkurse moksleiviams „Informiko kelionė“  tapo 3 vietos 

laureate.   

  

Gimnazijos mokiniai 2018-2019 m. m. gerų rezultatų pasiekė įvairių sričių 

tarptautiniuose,  respublikiniuose ir miesto konkursuose ir olimpiadose.  

Geriausi pasiekimai atsispindi dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, užsienio kalbos konkursuose, 

taip pat srityse, susijusiose su gimnazijos pasirinkta ugdymo kryptimi, sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo, ekologijos ir aplinkos technologijų  sritimis.  
 


