
Jonavos Panerio pradinės mokyklos 

2016 metų priešmokyklinės grupės ugdytinių ir 1 – 4 klasių mokinių pasiekimai 

konkursuose, olimpiadose, varžybose 

 

Eil. 

Nr. 

Konkursai, olimpiados, varžybos Užimta vieta, apdovanojimai 

1.  Tarptautinis  PIRLS tyrimas  Dalyviai  

2.  Tarptautinis matematikos ir anglų kalbos 

olimpiada Kings – edukacinis  konkursas  

2 sertifikatai už dalyvavimą 

3.  Tarptautinis mintino skaičiavimo konkursas 

„Matmintinis -  Pranglimine“   

Šalies finale: I  vieta, II vieta, VII vieta 

 

4.  Tarptautinis mintino skaičiavimo finalas 

„Matmintinis -  Pranglimine“  Slovėnijoje 

8, 12, 13 vietos, atminimo dovanėlės 

5.  Nacionalinis matematikos konkursas 

„Matematikos ekspertas“ 

26 eksperto diplomai 

6.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2016“.  

Dalyvavo  86 mokiniai.  

Tarp 10 geriausiųjų į rajono mokinių 

dešimtuką pateko 10 mokinių. 

Asmeninis 1 pakvietimas į „Gabių vaikų 

akademiją“ 

7.  Kalbų  ,,Kengūra”  konkursas 

 

Dalyvavo  65 mokiniai. 

Auksinės kengūros diplomai -  9 

Sidabrinės –1  

Oranžinės - 6 

Padėkos raštai - 49 

8.  Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 

LPMO 

Pagyrimas  

9.  Rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiada  I vieta 

10.  Edukacinis konkursas „Olympis 2016- Pavasario 

sesija“ 

3 medaliai, 65 diplomai: (I laipsnio-22, II 

laipsnio-31, III laipsnio-12), 8 padėkos 

11.  Nacionalinio mokinių raštingumo konkursas 

„Mažasis diktantas“  

I vieta 

12.  Respublikinis  diktanto rašymo konkursas „Rašau 

diktantą 2016“  

I vieta 

13.  Dailaus rašto konkursas „Rašysena“ II klasių 

mokiniams 

I vieta 

14.  Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“  II vieta 

15.  Rajono mokinių raiškiojo skaitymo konkursas 

„Skambėk, gimtasis žodi” 

III  vieta 

16.  Rajoninis šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2016“ 3 – II vietos, 3 – III vietos, diplomai, 

medaliai 

17.  Respublikinis šaškių turnyras „Baltieji pradeda 

2016“ 

Diplomai  

18.  Respublikinė  šokio Festivalis “Šokio virpesiai” I ir III vietos 

19.  Rajono „Kvadrato“ varžybos  II vieta 



20.  Rajoninis konkursas „Mes – europiečiai“ II vieta 

21.  Jonavos mokinių olimpinis festivalis LTEAM  

(mokyklų grupėse)  

II vietos laimėtojai 

22.  Rajono  sporto varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  III vieta, padėkos, medaliai 

23.  Rajoninė dorinio ugdymo viktorina 4 klasių 

mokiniams „Irkis į gilumą“ 

I vieta 

24.  Dekanato dorinio ugdymo viktorina 4 klasių 

mokiniams „Irkis į gilumą“ 

III vieta 

25.  Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  Padėkos  raštas 

26.  Lietuvos mokyklų žaidynių rajono šaškių 

varžybos 

I vieta 

27.  Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės šaškių 

varžybos 

XVII vieta, diplomai  

28.  Respublikinis  šokio konkursas „Idėjų sąskrydis“. I ir II vietos 

29.  Respublikinis šokio festivalis “Šokio virpesiai” I ir III  vietos 

30.  XXVII bėgimas „Obeliskas A. Kulviečiui – 

Jonava“ 

Medalis, padėka  

31.  Viktorina „Miškas - mano svajonių namai“ Padėkos  raštas 

32.  Viktorina „Gudručių šalyje“   Padėkos  raštas 

33.  Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis „Šokio 

fiesta“ 

Padėkos  raštas 

34.  Rajoninis  šokių kolektyvų konkursas „Pabūkim ir 

padūkim“ 

Padėkos  raštas 

35.  Respublikinė  šokių  fiesta „Pasaka kuo tu vardu?“ Padėkos raštas  

36.  Piešinių konkursas „Pavasario spalvos“ Padėka, 2 laureatės 

37.  Respublikinis piešinių konkursas „Gandrus 

pasitinkant“ 

Padėka, knygos 

38.  Rajoninė pradinių klasių mokinių anglų kalbos 

viktorina  „Four seasons in one day“ 

Padėkos raštas 

 


