
Edukaciniai konkursai „Olympis 2020 – Rudens sesija“ 

Kulių gimnazijoje 

            Mokytojų paraginti mokiniai kasmet dalyvauja Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose „Olympis“, kurie vyksta sezonais –„Rudens sesija“ ir „Pavasario sesija“. 

Pagrindinis konkursų tikslas – sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti 

mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada. Konkursuose yra įvairaus 

sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai iš 9 dalykų: lietuvių 

kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, 

informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos. Konkursų užduotys 

pagal mokomąją programą ir sudėtingumą yra suskirstytos į 12 lygių. Visi dalyviai pelno 

padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

    „Olympis 2020 – Rudens sesijoje“ dalyvavo 32 gimnazijos moksleiviai. Geriausių 

rezultatų pasiekė I g klasės mokinys Kristupas Jasutis, pelnęs  medalį ir I laipsnio 

diplomą iš anglų kalbos. Taip pat pelnė I laipsnio diplomus iš lietuvių kalbos, istorijos, II 

laipsnio diplomą iš geografijos;  III g klasės mokinys Ernestas Narkevičius pelnė I 

laipsnio diplomus iš lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, o iš geografijos II laipsnio 

diplomą. 5 klasės mokinys Robertas Bolis pelnė I laipsnio diplomus iš lietuvių kalbos, 

gamtos ir  žmogaus ir istorijos, III laipsnio diplomą iš matematikos. Puikiai sekėsi ir 

kitiems mokiniams: I g kl. mokinė  Bastytė Simona pelnė anglų k. I laipsnio diplomą, I g 

kl. moksleivė Deimantė Kuprytė - anglų k. I laipsnio diplomą, I g kl. mok.  Ernestas 

Petreikis - anglų k. I laipsnio diplomą, I g kl. Nojus Petkus - anglų k. II laipsnio 

diplomą, II g kl. Augustas Alčauskas - anglų k. II laipsnio diplomą, II g kl. Emilis 

Buivydas - anglų k. II laipsnio, matematikos III laipsnio diplomus, II g kl. Raimonda 

Keršytė - anglų k. II laipsnio diplomą, II g kl. Eimantas Norkeliūnas - anglų k. I 

laipsnio diplomą, IV g kl. Rugilė Petkutė - anglų k. I laipsnio diplomą, 5 kl. Osvaldas 

Vaitkus – matematikos padėką, 5 kl. Rapolas Endriekus - matematikos II laipsnio 

diplomą, 7 kl. Almantas Alčauskas – lietuvių k. III laipsnio, matematikos III laipsnio 

diplomus, biologijos padėką, 7 kl. Deimantè Narkutè – matematikos III laipsnio, 

biologijos II laipsnio diplomus, lietuvių kalbos padėką, 7 kl. Linas Narutavičius – 

lietuvių k, matematikos, biologijos, anglų kalbos padėkas, 7 kl. Nojus Šarnas – 

matematikos III laipsnio diplomą, I g kl. Greta Gedvilaitė – matematikos padėką, I g kl. 

Kamilė Stončiūtė - lietuvių k. II laipsnio, biologijos II laipsnio diplomus, matematikos 

padėką,  6 kl. Domantas Vaitkus – lietuvių k. III laipsnio, anglų k. II laipsnio ir 

matematikos III laipsnio diplomus, 6 kl. Saulė Račkelytė – lietuvių k. III laipsnio, 

matematikos II laipsnio diplomus, 8 kl. Ernesta Jurevičiūtė – matematikos padėką, 8 kl. 

Vanesa Stuopelytė – lietuvių k. II laipsnio diplomą, matematikos padėką, II g kl. 

Raimonda Keršytė - matematikos III laipsnio diplomą, II g kl. Tadas Valauskas – 

matematikos padėką, II g kl. Deimantė Kuprytė – lietuvių k. II laipsnio diplomą, I g kl. 

Radvilė Žiliūtė -  lietuvių k. III laipsnio diplomą, I g k.l Skaistė Valančiūtė - lietuvių k. 

III laipsnio diplomą, 5 kl. Austėja Žilinskaitė – lietuvių k. ir anglų k. II laipsnio 

diplomus, matematikos ir informacinių technologijų – III laipsnio diplomus, 5 kl. Agnius 

Zaleckis – gamtos ir žmogaus I laipsnio, lietuvių k II laipsnio, matematikos III laipsnio 

diplomus, 5 kl. Ermita Čyžauskaitė – lietuvių k. III laipsnio diplomą.  

         Džiaugiamės mokytojais, kurie organizavo mokinių dalyvavimą konkurse. Tai  

Irena Kniukštienė, Andžela Gramauskaitė, Daiva Zaleckienė, Jolanta Eitutienė, Daiva 

Pušinskienė, Jūratė Černevičienė, Judita Narutavičienė. 

         Kulių gimnazijoje mokinių ir mokytojų laukia iš „Olympis“ organizatorių atsiųstos 

dovanos. 


