2017-2018 mokslo metų pasiekimai
Neformalusis vaikų švietimas
DIPLOMAI SKIRIAMI
III v. - kraštotyrininkų būreliui - Už domėjimąsi Lietuvos nepriklausomybės
šimtmečio istorija, gimtojo miesto kultūriniu palikimu, naudojantis išmaniosiomis
technologijomis konkurse „Atminimo keliu“. Mokyt.Rasa Mazurevičienė
III v. - Austėjai Matiušinaitei nacionalinio moksleivių festivalio „Piliakalnių Lietuva“
piešinių konkurse „Baltai“. Mokyt. A.Urbikienė
II v – Martynui Staugaičiui respublikiniame kūrybinio kalėdinio atviruko konkurse „Aš
tau linkiu, Lietuva“. Mokytojas Linas Jurčiukonis
I v. - 1-4 kl.mokyklos šachmatų komandai Kauno r. mokyklų šachmatų
turnyre.Mokyt. D.Kisielienė
II v. - 5 kl. mokyklos šachmatų komandai Kauno r. mokyklų šachmatų turnyre.Mokyt.
D.Kisielienė
2018 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ III etapo
laimėtojai ( kvietimas į televiziją) Rusnei Jokubauskaitei. Mokyt. D.Balaikienė
I v. – komandai Kauno r. mokinių sporto žaidynėse „Drąsūs,stiprūs, vikrūs“. Mokyt.
Z.Dagilienė
I v.- komandai Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse „Drąsūs, stiprūs,vikrūs“
varžybose.Mokyt. Z.Dagilienė ir D.Kisielienė
I v- . pradinių klasių komandai: Kamilei Rinkevičiūtei,Austėjai Laurutytei,Mėtai
Lingytei, Deimantei Jokubauskaitei, Elžbietai Pugevičiūtei, Viltei Zajančkauskaitei,
Mariui Didikui Respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir
mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“. Mokyt. Vilma Braziūnienė
II v.- 2 kl. mok. Radvilei Krikštonaitytei respublikiniame kūrybiniame etnografinės
kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“.
Mokyt.D.Selvianienė
I v. – progimnazijos komandai Kauno r. pradinių klasių mokinių sporto žaidynių
berniukų plaukimo varžybose. Mokyt. D.Kisielienė

I v. - progimnazijos komandai Kauno r. pradinių klasių mokinių sporto žaidynių
mergaičių plaukimo varžybose. Mokyt.D.Kisielienė
IIv. – progimnazijos komandai Lietuvos mokyklų sporto žaidynių plaukimo
varžybose. Mokyt. D.Kisielienė
I v. - 5-8 klasių komandai Kauno r. mokyklų sporto žaidynių šaškių varžybose. Mokyt.
D.Kisielienė
III v. – 1-4 kl. klasių komandai Kauno r. mokyklų sporto žaidynių šaškių
varžybose.Mokyt. D.Kisielienė
III v.Kraštotyros būrelis, projekte - konkurse „Senolių godos“ Mokyt.
R.Mazurevičienė
Laureatai šalies mokinių tautosakos festivalyje „Senolių godos“. Mokyt.
R.Mazurevičienė
Mokyklos progimnazijos/gimnazijos chorui „Daina“ suteikta I meninė kategorija.
Choras pakviestas į 2018 m.respublikinę dainų šventę Vilniuje. Mokyt. D.Balaikienė
Dailė
I v. – Gretai Sipavičiūtei respublikiniame 5-12 klasių moksleivių tapybos darbų
konkurse „Rudens natiurmortas“ . Mokyt. A.Urbikienė
Geografija
III v.- ir bronzos medalis – 8c kl. mokinei Medai Puklevičiūtei Respublikiniame
geografijos žinių konkurse ADVENTUR 2018. Mokyt. V.Padriezas
II v. – 7 kl. mok. Emilijai Stepšytei Kauno r.6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje
„Mano gaublys“. Mokyt.S.Žilinskienė
III v. – 7 kl. mok. Radvilei Vasiliauskaitei Kauno r. 6-8 klasių mokinių geografijos
olimpiadoje „Mano gaublys“. Mokyt. V.Padriezas
II v.- 8 kl. mok.Patricijai Ivanovaitei Kauno r.6-8 klasių mokinių geografijos
olimpiadoje „Mano gaublys“.Mokyt.V.Padriezas

Pasaulio pažinimas

II v. – 4 kl. mok. Juliui Baltaduoniui Kauno r. 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo
olimpiadoje. Mokyt. A.Krajašienė
Technologijų
I v. – 5 kl. mok. Indrei Čalkaitei Kauno rajono 5-12 klasių mokinių technologijų
kūrybinių darbų konkurse „Balti žiemos švenčių burtai“. Mokyt. R.Šleinienė
I v. – 7 kl. mok. Augustei Jociūtei Kauno rajono 5-12 klasių mokinių technologijų
kūrybinių darbų konkurse „Balti žiemos švenčių burtai“. Mokyt.V.Minulinas
I v. – 8 kl. mok. Ugnei Bačinskaitei Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje
(rajono). Tekstilės darbų grupėje. Mokyt.L.Bungardienė
II v. - 7 kl. mok.Deivinai Karūnaitytei Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje
(rajono). Mitybos darbų grupėje. Mokyt.V.Ruseckienė
III v.- 8 kl. mok. Godai Kazlauskaitei Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje
(rajono). Mitybos darbų grupėje. Mokyt.L.Bungardienė
II v. 7 kl. mok, Šarūnui Knizikevičiui Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje
(rajono). Mokyt. V.Minulinas

Matematika
II v. – 8 kl. mok.Danieliui Bertašiui Kauno r. 5-8 klasių mokinių matematikos
olimpiadoje. Mokyt. V.Samalionienė
II v. – 5 kl. mok. Augustui Survilai Kauno r. 5-8 klasių mokinių matematikos
olimpiadoje. Mokyt.L.Gaižutienė

Lietuvių kalba
II v.- 3 kl. mok.Ignui Kondrackui Kauno r. 3 klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse
„Žinau, moku, galiu“ Mokyt. N.Jurėnienė

I v. - 8 kl. mok.Medai Puklevičiūtei Kauno r. 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos
olimpiadoje. Mokyt. V.Vasiliauskienė
I v.- 7 kl. mok.Danieliui Bertašiui Kauno r. 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos
olimpiadoje. Mokyt. V.Vasiliauskienė
III v. 2 kl. mok.Tomui Urbonui Kauno r.2 klasių mokinių dailiojo rašymo ir iliustracijos
konkurse.Mokyt. R.Merkienė
II v.- 2 kl. mok. Medeinai Girdžiūtei Kauno r.2 klasių mokinių dailiojo rašymo ir
iliustracijos konkurse. Mokyt. R. Merkienė

Anglų k.
II v.- Linui Krulikauskui Kauno r. 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje. Mokyt.
Lina Palianskienė
II v. - Nikui Dzetaveckui Kauno r. 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje. Mokyt.
L.Mickuvienė

Biologija
II v. – 7 kl. mok. Danieliui Bertašiui Kauno r. 5-8 klasių mokinių XI Tado Ivanausko
jaunųjų gamtininkų konkurse. Mokyt. J.Sprainaitienė
III v. – 6 kl. mok. Rytčiui Nacevičiui Kauno r. 5-8 klasių mokinių XI Tado Ivanausko
jaunųjų gamtininkų konkurse. Mokyt.R.Salemonienė
I v. – 6 kl. mok. Aušrinei Vizgaitytei Kauno r. 5-8 klasių mokinių XI Tado Ivanausko
jaunųjų gamtininkų konkurse. Mokyt.J.Sprainaitienė

