
2015 m . 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai): 

1. Projektai, programos: 

Eil. 

Nr. 

Projektai, programos 

1. Tarptautinis projektas “Visa Lietuva skaito vaikams” programa „Skaitanti klasė” 
2. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis” 

3. Respublikinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė” 

4. Ankstyvosios  prevencijos programa „Zipio draugai“ 

5. Prevencijos  programa „Obuolio draugai“    

6. Socializacijos programa „Saugi erdvė” 

2. Renginiai (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.): 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

1.  

Kalbų  kengūros (lietuvių, anglų kalbos) konkursas.  

 

Dalyvavo  55 mokiniai. 

39 mokiniai apdovanoti padėkos raštais, 

2 mokiniai apdovanotas auksinės 

kengūros diplomu. 

 

2.  
IEA TIMSS 2015 matematikos ir gamtos mokslų tyrimai. 

 

 

  

Mokinių matematikos tyrimo 

vidurkis 54,7% siekia šalies 

vidurkio rezultatus (54,8%). 

gamtos mokslų 51,6 %, (šalies 

51,1%).  

3.  

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2015“.  

Dalyvavo  64 mokiniai. Tarp 10 

geriausiųjų į rajono mokinių 

dešimtuką pateko 16 mokinių. 

4.  Respublikinis  diktanto rašymo konkursas „Rašau 

diktantą 2015“  
III vieta 

5.  Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai_2015“  II vieta 

6.  Rajoninė šventė - konkursas 3-4 klasių mokiniams 

„Džiaugsmas tikėti kartu“ 
II vieta 

7.  Rajono mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, 

gimtasis žodi 2015” 
Laureatai  

8.  

Lietuvos respublikinės varžybos „Matmintinio – 

Pranglimine  2015”  

Respublikiniame finale dalyvavo 

11 mokinių, šalies finale – 4 

mokiniai, tarptautiniame Rygoje -

2 mokiniai. 

9.  Rajoninė matematikos olimpiada  I vieta 

10.  Dailaus rašto konkursas „Rašysena“ II klasių mokiniams Padėkos raštas 

11.  Viktorina „Gudragalvis“   I vieta 

12.  Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  Padėkos raštai 

13.  Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis  - konkursas 

„Idėjų sąskrydis“ (1-2 kl.) 
I vieta 

14.  Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis  - konkursas 

„Idėjų sąskrydis“ (3-4 kl.) 
II vieta 



15.  Respublikinis užsienio kalbų dainų konkursas „X-

Factory“ 
III vieta 

16.  Respublikinis  šokio festivalis "ŠOKIO FIESTA 2015"  GRAND PRIX 

17.  Rajoninė viktorina 4 klasių mokiniams „Irkis į gilumą“  III vieta 

18.  Rajono kvadrato varžybos  II vieta 

19.  Rajono  sporto varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  I vieta 

20.  Piešinių konkursas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai Padėkos raštas 

21.  Piešinių konkursas „Pavasario spalvos“ Padėka 

22.  Viktorina „Miškas - mano svajonių namai“ Padėka 

23.  Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

vaikų olimpinė diena „Sportuot smagu“ 
Padėka 

24.  
Rajoninis šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2015“ 

3 – II vietos, 3 – III vietos, 

diplomai, medaliai 

25.  Respublikinis piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant“ Padėka, knygos 
 


