Jonučių garbė 2018 – 2019 metai
Kauno r. anglų kalbos olimpiada
II vieta – Erikas Martišius (8 kl.) –Aida Jurkšaitė
Kauno r. 5-6 kl.mokinių anglų k.konkursas „Spelling BEe“
I vieta - Nikas Dzetaveckas (5 ) – A.Jurkšaitė
I vieta – Meda Bortkūnaitė (6) – A.Jurkšaitė

Kauno r. 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada
I vieta - Ieva Survilaitė (7 ) - ?

Diplomas „Už puikias geografijos žinias ADVENTUR – 2019 konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“- S.Žilinskienė
III vieta – Danielius Bertašius (8) – V.Samalionienė
Kauno r. 5-12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų konkursas „Balti žiemos švenčių rūbai“
II vieta – Viltė Zuzevičiūtė (5-6 kl.grupėje) – R.Šleinienė
Kauno r. mokinių technologijų olimpiada „Mano laiškas rytojui“
I vieta – Airūnė Dringelytė (7) TEKSTILĖS grupėje – L.Bungardienė
II vieta – Matas Meškauskas ( 11 KL.) Mityba – V.Ruseckienė
III vieta – Vilius Vyšniauskas (7) Mityba – V.Ruseckienė

Kauno r. 1-5 kl.mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“
I vieta – Julius Baltaduonis (5) – S.Žilinskienė
III vieta – Linas Krulikauskas (5) – S.Žilinskienė
I vieta – Aušrinė Černiūtė (4) – E.Gailiūnienė
III vieta – Dovas Galičiūnas (3) – J.Andriukaitienė
II vieta – Julius Laurikonis (2) – A.Misiūnienė
III vieta – Arnius Mockus (1) – A.Galvanauskienė
Kauno r. 3 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Skaitau, rašau, pagalbos neprašau“

II vieta – Dovas Galičiūnas (3) – J.Andriukaitienė
Aušrinė Vizgaitytė (7) - Diplomas „Už puikias geografijos žinias respublikiniame „ADVENTUR konkurse
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“ – S.Žilinskienė
Sportas
Lietuvos mokyklų žaidynių zoninių vaikinų rankinio varžybos - II vieta –Progimnazijos komandai.Mokytojas
S.Dubickas
I vieta – 1-4 kl. Kauno r. mokyklų sporto žaidynių šachmatų varžybos.D.Kisielienė
III vieta – 5-8 kl. Kauno r. mokyklų sporto žaidynių šachmatų varžybos.D.Kisielienė
III – 5-8 kl. Kauno r. mokyklų sporto žaidynių kvadrato varžybose (mergaitės).D.Kisielienė
Kauno r.gimn./progimnazijų sporto žaidynių vaikinų stalo teniso varžybos – II vieta Progimnazijos komandai.
Mokytoja D.Kisielienė
II vieta Lietuvos mokyklų žaidynių zonininės varžybos
I vieta – Kauno r. progimnazijų/gimnazijų sporto žaidynių (5-8 kl.) „Drąsūs,stiprūs,vikrūs“.D.Kisielienė
II vieta Lietuvos mokyklų žaidynių zonininės varžybos .Drąsūs,stiprūs, vikrūs“ – D.Kisielienė

I vieta – Kauno r. PRADINIŲ KLASIŲmokINIŲ sporto žaidynių žaidynės 1-4 kl.šaškių žaidynės.
NEFORMALUSIS
I vieta – Aušrinė Černiūtė –Kauno r. 2-4 klasių šauniausio mokinio konkursas „Gudrutis“ (4 klasių
grupėje).E.Gailiūnienė

