
MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE (RAJONO, RESPUBLIKOS, 

TARPTAUTINIUOSE) IR LAIMĖJIMAI PER 2020-2021 MOKSLO METUS 

Eil.

Nr. 
Renginys Dalyviai Laimėjimai 

Olimpiados 
  

1. -   

2.    

3.    

4.    

   

Konkursai 
  

1. Tarptautinis biologijos ir pasaulio pažinimo 

konkursas „Olympis 2021 – Pavasario sesija“ 

6 1 v. -1 mok, 

3 v. – 1 mok. 

2. Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2020 

– Rudens sesija“. 

11 2 medaliai 

3. Respublikinis aplinkosauginis konkursas „Antrasis 

gyvenimas“. 

11 Visi mokiniai apdovanoti 

diplomais 

4. Respublikiniai aplinkosauginiai konkursai „Žemė, 

jei nenustosime teršti“, „Aš noriu išlikti“. 

11 Visi mokiniai apdovanoti 

diplomais 

5. Respublikinis aplinkosauginis konkursas „Mano 

mažasis pasaulis“. 

11 Visi mokiniai apdovanoti 

diplomais 

6. Rajoninis piešinių konkursas „Piešiame Šv. 

Kalėdas“. 

5 1 mokinys - 

laureatas 

7. Respublikinis karpinių konkursas „Gyvybės medį 

auginu“. 

3 1 mok. - padėka 

8. Respublikinis gamtos mokslų konkursas 

„Mozaika“. 

8 Visi mokiniai apdovanoti 

diplomais 

9. Respublikinis konkursas „Vaikų Velykėlės – 2021“ 48  

10. Respublikinis edukacinis kūrybinis konkursas 

„Gyventi sveikai gera“. 

18  

11. Tarptautinis lietuvių k. ir literatūros konkursas 

„Olympis 2020-Rudens sesija“. 

5  

12. Tarptautinis informacinių technologijų konkursas 

„Olympis 2020-Rudens sesija“. 

1  

13. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. 4+6 Rajone 1v.- 2 mok.,2 

v. – 1 mok., 3 v.- 2 

mok. 

14. Tarptautinė matematikos KINGS olimpiada. 2  

15. Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2021 

– Pavasario sesija“ 

8 Šalyje 1v. – 1 mok., 

2 v. – 1 mok., 3 v. – 

2 mok. 

16. Akademinė olimpiada „Kings Lietuva“ pavasario 

sesija (kvalifikacinis turas). 

12  

17. Akademinė olimpiada „Kings Lietuva“ pavasario 

sesija (finalinis turas). 

1  

18. Teisinių žinių konkursas „Temidė“. 5 Rajone 2 v. – 1 mok. 

19. Tarptautinis edukacinis istorijos konkursas 

„Olympis 2021 – Pavasario sesija“. 

2 2 ir 3 vietos 



2 
 

20. Tarptautinis informatinio mąstymo konkursas 

„Bebras“.  

21 1 mok. Rajone 2 v. 

21. Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas 

„Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. 

2  

22. Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas 

„Žiemos fantazija“. 

8  

23. Nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas. 1  

24. Edukacinis anglų k. konkursas „Olympis 2021-

pavasario sesija“. 

4 1v. 

25. „Kings“ anglų kalbos olimpiados kvalifikacinis 

turas 2021 pavasaris. 

3  

26. „Kings“ anglų kalbos olimpiados finalas 2021 

pavasaris. 

1 2-ojo lygmens 

diplomas 

    

   

Varžybos 
  

 -   

 

1. eTwinning projektas „Šikšnosparniai ir mes“. 

2. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos diena – dėlionė“. 

3. Gamtamokslinis projektas „Žalioji palangė“. 

4. eTwinning projektas „Pakelkime akis į dangų. 

5. Projektas „Smagios pertraukėlės“. 

6. Tarptautinis eTwinning projektas „Building our future“ (dalyvaujančios šalys: Lietuva, 

Turkija, Rumunija). 2020 gruodis-2021 gegužė. Pagrindiniai projekto tikslai : skatinti įvairių 

šalių ir bendruomenių diskusijas aplinkosaugos klausimais. Mokiniai nustatys pagrindines 

aplinkosaugos problemas savo regione, aptars priežastis ir galimus jų sprendimo būdus. (10 

kl.). 

7. Dalyvavimas šalies projekte-iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2020. Mėlynasis karoliukas“. 

8. Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes draugiški gamtai“. 

9. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Atradimų vasara“ -30 vaikų. 

 

Lietuvos mokinių fotografijos konkurse 2021 dalyvavo 3 mokiniai. 

Mokiniai savarankiškai konkursui pateikė savo fotografijas. 

 

2 mokiniai kovo mėnesį dalyvavo Herojaus mokyklos organizuotame Herojaus knygų klubo 

rašinių konkurse. Konkursui turėjo parašyti esė lietuvių ar anglų kalba. Vieno mokinio rašinys buvo 

atrinktas ir mokinys galėjo 2 mėnesius lankyti Herojaus knygų klubą, nuotoliniu būdu.  
 

_________________________________ 


