
Pagrindiniai mokinių pasiekimai (prizinės vietos konkursuose, 

olimpiadose, sporto varžybose) 1-8 klasių mokinių: 

5-6 klasių mokinių pasiekimai rajone, šalies mastu: 

„Olympis“ (anglų klb.) konkurse – I vieta rajone,  rajoniniame skaitovų konkurse anglų kalba – II 

vieta. 

Rajoninėje geografijos olimpiadoje – I ir II vietos.  

Biologijos olimpiadoje – I vieta.  

Rajoniniame raiškiojo skaitymo konkurse – II vieta, o epistolinio rašinio konkurse – II vieta. 

Rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje – II vieta. 

Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse  „Bebras  2016“ – rajone I – II – III vietos. 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“  – III vieta rajone. 

Rajoniniame konkurse „Žiemos puokštė“ – III vieta.  

Utenos rajono mokyklų mokinių kvadrato varžybų, skirtų Utenos DSC taurei laimėti – II vieta. 

Utenos rajono mokyklų mokinių kvadrato varžybos progimnazijos mokinių komandai atiteko I 

vieta. 

 

7-8 klasių mokinių pasiekimai rajone, šalyje, tarptautiniuose projektuose: 

Rajoninėje rusų kalbos olimpiadoje užimta II vieta. 

Rajoninis „Olympis“ edukacinis konkursas anglų kalba – I vieta. 

Rajoninė geografijos olimpiada „Gaublys“ – I vieta; Utenos miesto mokyklų mokinių krepšinio 

varžybose – III vieta. 

Rajoninės gimnazijų ir progimnazijų mokinių šachmatų varžybos – II vieta. 

Utenos miesto progimnazijų rankinio varžybos – II vieta. 

Lietuvos mergaičių salės futbolo žaidynės „LADYGOLAS 2016“ – rajone I vieta, apskrityje – I 

vieta, šalyje – IV vieta. 

Utenos rajono mokinių dviračių kroso varžybos – I ir III vietos. 

Utenos rajono mokyklų lengvosios atletikos keturkovės varžybos – I vieta. 

Utenos rajono mokyklų smiginio varžybos – III vieta. 

Rajoninis mokinių piešinių konkursas – „Piešiame Jeruzalę“ – I vieta. 

eTwinning tarptautinis projektas „Let scelebrate Eastertogether“ – Europos kokybės ženklelis. 

1-4 klasių mokinių pasiekimai rajone, šalyje, tarptautiniuose projektuose: 

Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse  „Bebras  2016“ – rajone I –II - III vietos. 

„Olympis 2016 – pavasario sesija“ – 7 mokiniai pelnė – II vietą. 

Sartų regioninio parko direkcijos organizuoto fotografijos ir dailės darbų konkurso „Žiedų pasaulis“ 

laureate tapo 4a klasės mokinė Evelina Lumbytė. 

 

 

 


