
PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS MOKINIŲ DALYVAVIMO 

KONKURSUOSE SUVESTINĖ  

2020 -2021 MOKSLO METAI 
 

Data  Konkurso pavadinimas Parengęs 

mokytojas 

Dalyviai ir jų pasiekimai 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS KITŲ INSTITUCIJŲ RENGINIUOSE 

2020 m. rugsėjis  Panevėžio miesto 

savivaldybės skelbtas 

gražiausiai tvarkomos įstaigos 

aplinkos konkursas  

R. Jakštonienė Mokyklos bendruomenė pelnė 

nugalėtojo vardą ir Panevėžio 

mero Ryčio – Mykolo 

Račkausko apdovanojimą  

2020 m. rugsėjis LMNŠC organizuotas 

respublikinis mokinių ir jų 

mokytojų keramikos darbų 

konkursas: 

„Baltų mitologija. senovės 

lietuvių deivės ir dievai“  

D. Baubonienė Grupės „Žalias lapas“ mokiniai 

2020 m. rugsėjis Tarptautinės Gamtosauginių 

mokyklų programos 

apdovanojimai 

V. Briedienė Mokyklos bendruomenė pelnė 

vienuoliktąją  Žaliąją vėliavą ir  

Aplinkosauginio švietimo 

fondo  sertifikatą 

2020 m. rugsėjis Panevėžio l-d „Puriena“ 

organizuotas respublikinis 

kūrybinių darbų pleneras  

„Gamtos spalvos“ - potemė 

„Floros simfonija“.  

V. Vanagienė Miesto mero padėka ir UAB  

„Bičiulis“ padėka nominacijai 

„Elegantiškiausias kilimas“ 

grupei „Gamta – mano 

draugas“. 

2020 m. 

lapkritis 

Panevėžio 

Raimundo Sargūno    

sporto gimnazijos 

aplinkosaugos švietimo 

projekto „STEAM dalykų 

turinio plėtra miesto žaliosiose 

erdvėse ir bendradarbiavimas 

Panevėžio miesto savivaldybės 

pokyčio projekto „Lyderių 

laikas 3 mokyklų tinkle“  

miesto mokyklų mokinių – 

mokytojų konferencijoje 

„Pažinkime artimą aplinką “  

R. Ivanauskienė Padėka grupės „Gamtos klasė“ 

mokinei Aistei Rapkevičiūtei už 

pranešimą „Medžių fenologiniai 

stebėjimai Panevėžio gamtos 

mokykloje“  

2020 m. 

lapkritis 

Neigiamų socialinių veiksnių 

prevencijos projektų  

konferencija  Panevėžio 

„Ąžuolo“ progimnazijoje „Nė 

dienos be draugo“  

V. Briedienė Padėka grupės „Gamtos klasė“ 

mokinei Elingai Bajorūnaitei už 

pranešimą „Gamta padeda 

draugauti“  

2020 m. gruodis Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijos 

respublikinis konkursas 

,,Žiemos puokštė“  

 

D. Baubonienė Grupįs „Žalias lapas“ mokiniai 

laimėjo pirmą, antrą vietas ir 

kolegijos direktoriaus 

nominaciją 



2020 m. gruodis LMNŠC GLOBE programos 

2020 m. mokinių darbų 

konferencija „Mano indėlis į 

pasaulinius aplinkosaugos 

stebėjimus Baltijos jūros 

projekto įgyvendinimas 

mano mokykloje“  

R. Ivanauskienė Padėka grupės „Gamtos klasė“ 

mokinėms  Danielei 

Lukoševičiūtei  ir Aistei 

Rapkevičiūtei   už pranešimą 

„GLOBE programos 

įgyvendinimas Panevėžio 

gamtos mokykloje“. 

 GLOBE   programos 

pavasarinė fenologinė 

kampanija „2021 Spring 

Phenology Campaign” 

R. Ivanauskienė GLOBE programos 

koordinavimo centrui išsiųsti 

grupės „Gamtos klasė“ 10-ies 

dienų debesų ir 5 rūšių medžių 

pumpurų stebėjimo duomenys.  

2021m. 

sausis 

Kauno lopšelio-darželio 

,,Vaivorykštė“ organizuota 

virtuali respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų fotografijų paroda 

,,Pasaulis vaiko akimis -  

Žiema 2021“  
  

 

A. Kriukienė 

 

 

Z. Satkauskienė 

 

 

L. Valainienė 

Dalyviai: 

 Grupės „Smalsučiai“ ugdytinis  

Domantas Buivydas 

 

Grupės „Gamtos draugai“ 

mokiniai 

 

Grupės „Gamtos bičiuliai“ 

mokiniai 

2021 m.  

vasaris 

Alytaus lopšelis-darželio 

„Saulutė“ organizuota  

respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, jų tėvų, mokytojų 

virtuali (fotografijų) kūrybinių 

darbų paroda ,,Senių 

besmegenių išdaigos“  

 

A. Kriukienė 

 

J. Pociuvienė 

Dalyviai: 

grupės   „Smalsučių“ ugdytiniai  

grupės „Mažieji gamtininkai“ 

ugdytiniai 

2021 m. 

vasaris 

Panevėžio miesto  

bendruomenių rūmų 

organizuotas piešinių 

kinkursas – paroda  

„Užgavėnių kaukė”. 

I. Čingienė 

 

 

L. Valainienė 

Dalyviai – visi grupės „Mes – 

gamtos vaikai“ mokiniai 

 

Grupės „Gamtos bičiuliai“ 

mokiniai 

2021 m. 

vasaris 

Šilalės l- d ,,Žiogelis“ 

organizuotas tarptautinis 

projektas ,,Viliojanti sniego 

paslaptis“  

J. Pociuvienė Pažyma apie grupės „Mažieji 

gamtininkai“ dalyvavimą 

2021 m. 

vasaris 

LMNŠC respublikinis 

neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokinių virtualus  konkursas – 

paroda ,,Duonos diena” 

L. Valainienė Grupės „Gamtos bičiuliai“ 

mokiniai 

2021 m. 

vasaris 

Klaipėdos l-d „Puriena“ 

organizuota  respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuali fotografijų paroda 

,,Ledo paveikslai“  

J. Pociuvienė Pažyma apie grupės „Mažieji 

gamtininkai“ dalyvavimą 

2021 m. 

vasaris 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriaus 

L. Valainienė Grupės „Gamtos bičiuliai“ 

mokiniai 



respublikinė  iniciatyva – 

„Laisvų vaikų knygą apie 

laisvę“. 

2021. kovas Šiaulių menų mokyklos 

organizuotas respublikinis 

neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokinių virtualus  konkursas-

paroda „Duonos diena“.  

A. Kriukienė Dalyviai -  grupės „Smalsučiai“ 

ugdytinės Ela Farafonova ir 

Viltė Morkūnaitė  

2021. kovas Varėnos švietimo centro 

.organizuota  respublikinė 

virtuali fotografijų paroda  

,,Žiemos pasaka“  

J. Pociuvienė Pažyma apie grupės „Mažieji 

gamtininkai“ dalyvavimą 

2021 m. kovas Radviliškio l- d ,,Žvaigždutė“ 

organizuota šalies 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

virtuali STEAM paroda- 

kūrybinės dirbtuvės ,,Mes 

mylim Lietuvą“  

J. Pociuvienė Pažyma apie grupės „Mažieji 

gamtininkai“ dalyvavimą 

2021 m. kovas Respublikinis piešinių 

konkursas „Rūpinuosi 

paukšteliais“  

A. Sakalienė 23 grupės „Gamtos takais“ 

mokinių darbai išspausdinti 

žurnale „National Geographic 

Kids“, 2021 m. kovas, psl. 

„Meno kampelis“ 

2021m. 

balandis 

XXI nacionalinė moksleivių ir 

mokytojų konferencija 

„Gamta ir mes“.  

R. Ivanauskienė Padėkos mokinei Danielei  

Lukoševičiūtei už pranešimą 

„Drebulės vestuvės“ ir 

mokytojai Rimai Ivanauskienei 

už pranešimą  „Gamta – šaltinis 

kūrybiškumui“  

2021- gegužė  Marijampolės l-d ,,Pasaka“ 

organizuota  tarptautinė 

ikimokyklinių įstaigų virtuali 

kūrybinių darbelių paroda 

,,Mano gimtieji namai - 

Lietuva“  

J. Pociuvienė Pažyma apie grupės „Mažieji 

gamtininkai“ dalyvavimą 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS GAMTOS MOKYKLOS ORGANIZUOJAMUOSE 

KONKURSUOSE 

Data  Konkurso pavadinimas Parengęs 

mokytojas 

Dalyviai ir jų pasiekimai 

2020 m. rugsėjis Panevėžio regiono ekologinė – 

edukacinė akcija „Rudens 

kraitelė 2020“ 

A. Sakalienė Padėka grupei „Gamtos takais“ 

2020 m. 

gruodis 

Kūrybinių darbų konkursas 

„Neįprastas Kalėdų 

džiaugsmas“ 

 

 

R. Plėtienė 

Padėka už aplinkai draugišką 

kūrybinį darbą: 

Adelė Tijūnaitytė 

Viltė Kasilauskaitė 

Agnė Kiuraitė 

Elvita Valancevičiūtė 



2021 m. kovas Akcija ,,Padovanok namus 

sparnuočiui“  

 

T. Jakas Grupės  ,, Žalieji meistreliai“ 

narė Virmantė Bručaitė 

apdovanota Padėkos raštu 

2021 m. gegužė Mokinių gamtininkų mokslinė 

konferencijai „Aplinka ir aš”  

 

R. Ivanauskienė 

 

 

 

 

I. Čingienė 

 

 

V. Ūsienė 

Grupės „Gamtos klasė“ 

mokinės Danielės 

Lukoševičiūtės pranešimas 

„Tinkamai pagamintas inkilas – 

geras namas paukščiui“ 

Grupės „Mes – gamtos vaikai” 

parengtas pranešimas „Vandens 

savybės”. 

Grupės „Gamtos mozaika” 

parengtas pranešimas „Naujieji 

būrelio  draugai” 

 


