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Matematika, IT
• 9-12 klasių jaunųjų matematikų olimpiados miesto etape

dalyvavo 9a klasės mokiniai Artiom Šaranov ir Andžej

Žavoronok, 9b klasės mokinys Avgustin Amosenko, 10a

klases mokinė Jelizaveta Simionenko, 10b klasės mokiniai

Jevgenij Meščeriakov ir Aleksandr Ustinovič.

• 5-8 klasių jaunųjų matematikų olimpiados miesto etape

dalyvavo 5c klasės mokiniai Damian Monkevič ir Anastasija

Martunovič, 5b klasės mokinė Skaistė Jurkevičiūtė, 6a

klasės mokinys Kiril Nikitin, 6b klasės mokinys Michail

Šiško, 6c klasės mokinė Alisa Bartaševičiūtė, 7b klasės

mokinė Marija Fazylova, 7c klasės mokinės Adriana

Kasenkova ir Anastasija Rudakova, 8a klasės mokinė Irina

Repchyna, 8c klasės mokiniai Marija Agejevaitė ir Maksim

Volodkovič.



Matematika, IT
• Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea“ dalyvavo

20 mokinių, iš kurių 6 mokiniai praėjo į II turą. 6b klasės

mokinys Michail Šiško užėmė III vietą respublikoje

(mokytoja Ana Koltan).

• Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo

50 mokinių. 5c klasės mokinys Ignat Artamonau surinko

106,25 taškus (mokytoja Jelena Ignatovič).

• „Kings“ olimpiadoje dalyvavo 45 mokiniai. 1 mokinys gavo II

lygmens diplomą, dar 1 mokinys – III lygmens diplomą.

• 6 klasių matematiniame konkurse „Skaičiuok ir mąstyk“

dalyvavo 2 mokiniai. 6b klasės mokinys Michail Šiško

užėmė II vietą.

• Respublikiniame projekte „Šiuolaikiškas matematinių

gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena Eduten

playground“ dalyvavo 5c ir 6a, 6b, 6c, 6d kl. 115 mok.

(mokytojos J. Ignatovič, A. Koltan, O. Ulevičiūtė).



Rusų kalba ir literatūra, istorija, dorinis ugdymas

• Miesto 5-9 klasių rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje

dalyvavo 5c klasės mokinė Anastasija Martunovič, 6b

klasės mokinė Milana Litvinčuk, 7c klasės mokinė Marija

Gribovskaja, 8c klasės mokinė Ieva Kazlauskaitė, 9c

klasės mokinė Erika Macel. Mokines parengė mokytojos

Natalija Kirilova, Svetlana Tretjakova ir Irina Maslak.

• Miesto 10-11 klasių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadoje

dalyvavo 10b klasės mokiniai Jevgenij Meščeriakov ir

Aleksandr Ustinovič.

• 6b klasės mokiniai (mokytoja Natalija Kirilova) dalyvavo

Japonų ambasados organizuotame tarptautiniame Hoku

konkurse – 16 darbų.

• 6-7 klasių 15 mokinių dalyvavo Projekte „Dideli ir maži

ekranai“.



Rusų kalba ir literatūra, istorija, dorinis ugdymas

• Keturi 9c klasės mokiniai kartu su mokytoju Danieliu

Tučkovskiu dalyvavo respublikinėje patyriminėje mokinių

bei mokytojų konferencijoje „Kūrybiško mokymosi būdai

kaip atradimų kelias“.

• Konstitucijos egzamine dalyvavo 9-10 klasių 30 mokinių.

• 10b klasės mokinys Jevgenij Meščeriakov (mokytojas

Daniel Tučkovskij) dalyvavo VII–oje Vilniaus miesto

istorijos olimpiadoje „Vilnius sovietmečiu (1944-1988

m.)“, 9-10 klasių kategorijoje surinko 53 taškus. Tai yra 11-

asis olimpiados rezultatas minėtoje kategorijoje.

• Organizuotas mokinių ir jaunuolių teatrų būrelių festivalis

„Zvenit Janvarskaja vjuga VR 2022“ (mokytojas Boris

Kozlov). Dalyvavo 4 mokinių kolektyvai.



Gamtamokslinis ugdymas ir geografija
• 8 klasių mokinių fizikos olimpiados miesto etape mokyklai

atstovavo 8a klasės mokinė Irina Repchyna, kuri gavo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo

ugdymo skyriaus padėką už gerus rezultatus Vilniaus miesto

8 klasių fizikos olimpiadoje. Mokytoja Teresa Zubova gavo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo

ugdymo skyriaus padėką už puikų mokinio parengimą fizikos

olimpiadai.

• 7-8 klasių biologijos olimpiados miesto etape mokyklai

atstovavo 7b klasės mokinė Marija Fazylova (surinko 56

balus iš 84) ir 7c klasės mokinys Aleksandr Polonskij

(surinko 42 balus iš 84).

• 9-10 klasių 4 mokiniai dalyvavo nacionalinio čempionato

„Makaronų tiltai 2022“ moksleivių atrankos etape.



Gamtamokslinis ugdymas ir geografija
• 9-10 klasių chemijos olimpiados miesto etape mokyklai

atstovavo 9b klasės mokinys Avgustin Amosenko, 10b

klasės mokiniai Jevgenij Meščeriakov ir Aleksandr Ustinovič.

Abu 10 klasės mokiniai Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos bendrojo ugdymo skyriaus padėkas už gerus

rezultatus 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados

Vilniaus miesto etape. Mokytoja Valentina Agafonova gavo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo

ugdymo skyriaus padėką už puikų mokinių parengimą 60-

osios Lietuvos olimpiados Vilniaus miesto etapui.

• 9-10 klasių geografijos olimpiados miesto etape dalyvavo

10b klasės mokiniai Filip Peršukevič ir Aleksandr Ustinovič.

• Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ 10b

klasės mokinė Marija Radiun gavo III laipsnio diplomą

(mokytoja Teresa Zubova).



Menai, technologijos, kūno kultūra

• 20 mokinių dalyvavo tarptautiniame vaikų plenere Vlodimire,

Suzdalėje, Murome (mokytojas Jurijus Antonovas).

• 4 mokiniai dalyvavo kasmetiniame pažintiniame dailės

plenere po Rusijos etnografinius regionus (mokytojas Jurijus

Antonovas).

• 10 mokinių (mokytojos Natalija Grudzinskienė ir Inga

Gurejeva) dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų

tautų festivalyje.

• 80 mokinių (visi kolektyvai) dalyvavo Respublikiniame

projekte „XII Tautų mugė“ (mokytoja Inga Gurejeva).

• 38 mokiniai dalyvavo festivalyje – konkurse „ Way of Dance “

Klaipėdoje ir konkurse „Merry Christmas Baltic Amber

Trakai“ Trakuose.



Pradinis ugdymas

• Vilniaus miesto 3 ir 4 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos

olimpiadoje Aleksandra Ušanova – 3 vieta, 3b klasė (mokytoja

Margarita Stankevič), Nika Kuzborskaja – 3 vieta, 4c klasė

(mokytoja V. Sadovskaja)

• Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurse

„Atrask rašto paslaptį“ Emilian Kviatkovskij – nugalėtojas, 4a

klasė (mokytoja Jelena Semenovič)

• Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų

parodos-konkurso ,,Mano knygos viršelis“ laureatai: Anželika

Semionova – 2b klasė (mokytoja Teresa Ustinovič), Ivan

Seliutin – 3b klasė (mokytoja Margarita Stankevič)(

• Dalyvavimas Tarptautiniame edukaciniame informacinių

technologijų, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros ir

biologijos( II laipsnio diplomas) konkurse „Olympis 2022 –

Pavasario sesija“ 2a klasė - Maksim Vašurkin, I laipsnio

diplomas, II laipsnio diplomas (biologija), mokytojos Irina

Šaranova, Ona Valentienė



Pradinis ugdymas

• Respublikiniame projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų

ugdymas ir pažangos stebėsena Eduten playground“ dalyvavo 2a,

2b, 2c, 3b ir 4b kl. 127 mok. (mokytojos Irina Šaranova, Teresa

Ustinovič, Ana Ranceva, Margarita Stankevič, Ana Jankovskaja).

• Projekte kartu su VšĮ Demokratine mokykla ir Šiaulių r. Dubysos

aukštupio mokykla „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų

įdiegimas Lietuvos mokyklose“ (Projektas finansuojamas Europos

Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių

fondo) programos dalis) dalyvavo 4c, 2c kl. 57 mok. (mokytojos

Viktorija Sadovskaja, Ana Ranceva).

• Projekte ,,Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“ 

(„Vedliai“), dalyvavo trylika 1-4 klasių mokytojų (pažymėjimus gavo 

Irina Cizauskienė, Tereza Mackelo, Ana Jankovskaja, Irina 

Šaranova, Margarita Stankevič).

• Projekte „Kokybės krepšelis“, mokytojų kvalifikacijos tobulinime 

„Mokymosi bendradarbiaujant strategijos diegimas mokykloje“ 

dalyvavo 2a klasės 28 mokiniai, mokytoja Irina Šaranova.



Pradinis ugdymas
• Lietuvos vyskupijos literatūros ir meno konkurse „Kūrybos gėlės 

2022“ dalyvavo 3b klasės 5 mokiniai, laureatai - Ivan Titov, Ivan 

Seliutin, Izabela Sadovskaja ( Margarita Stankevič)

• Dalyvavimas respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje 

„Kalėdinė gerumo eglutė “  (Viktorija Sadovskaja 4c, Jelena 

Pipirienė 3c, Tatjana Levina PUGa).

• Tarpmokykliniame projekte ,,Lietuva tokia graži“. Dalyviai: 2a, 2b 

klasės 55 mokiniai ir dvi klasės Visagino ,,Gerosios Vilties“ 

progimnazijos (I. Šaranova, T. Ustinovič).

• Dalyvavimas respublikinėje virtualioje dailės darbų parodoje 

,,Smagiosios Užgavėnių kaukės“. Dalyviai: 4 mokiniai 4b klasės ir 2 

mokiniai 3b klasės (M. Stankevič, A. Jankovskaja).

• Respublikinis projektas ,,Žurnalistikos laboratorija“ (laikraščio 

,,Ateika“ leidimas, mokytojos Ana Ranceva, Irina Cizauskienė, Irina 

Šaranova).

• Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų tautų festivalyje  dalyvavo 4c 

klasės 9 mokiniai ir jų tėvai (Viktorija Sadovskaja).

• Respublikiniame vaikų piešinių konkurse ,,Lietuvos vaikų balsas“ 

dalyvavo 3b klasės 3 mokiniai (Margarita Stankevič).



Anglų kalba
• Vilniaus miesto 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių

anglų kalbos konkurse mokyklai atstovavo 10a klasės

mokinys Oskaras Dajankevičius, surinko 26 taškų iš 30

galimų (mokytoja Olga Gric).

• Kings olimpadoje 6b klasės mokinė Olivija Lorraine

Birney surinko 95%, 6a klasės mokinys Kiril Nikitin -

86%, 10a klasės mokinė Emilija Rybačevskaja - 92%

(mokytoja Olga Gric).

• Olympis olimpiadoje 6b klasės mokinė Olivija Lorraine

Birney surinko - 100%, 6c klasės mokinė Ksenija

Petrulevič - 96%, 6a klasės mokinė Alisa Bartasevičiūtė -

93%, 6d klasės mokinė Livija Kutraitė - 93% (mokytoja

Olga Gric).



Anglų kalba
• Kalbų Kengūros konkurse dalyvavo 27 mokiniai,

nusiųsta oficialiam vertinimui 7 darbai, 8b klasės mokinė

Nika Chakimzianova apdovanota sidabrine Kengūra,

pažymėjimus gavo 6a klasės mokinė Alisa

Bartaševičiūtė, 9b klasės mokinė Viktorija Rodevič, 8b

klasės mokinės Jelizaveta Korablikova ir Ksenija Dibner

(mokytoja Vyda Litvinavičienė).

• Lietuvos švietimo neformaliojo centro haiku konkurse

„Miestas“ dalyvavo 7c klasės mokiniai Marija

Girbovskaja, Kira Kostrikova, Nadiia Karpets, Julija

Sucharukova (mokytoja Inna Jerofejeva).



Lietuvių kalba ir literatūra
• Vilniaus miesto ir šalies lietuvių kalbos olimpiadoje 9-10 kl.

mokiniams mokyklai atstovavo 10 b klasės mokinys Jevgenij

Meščeriakov, apdovanotas už raštingumą (mokytoja Aurelija

Lesauskienė).

• Tarptautinėje konferencijoje „Knyga - būdas pažinti save“ 7c

klasės mokiniai Marija Gribovskaja, Anastasija Rudakova, Aleksej

Nedorezov skaitė pranešimą tema „Skaitau ir augu“ (mokytoja

Jolanta Kudirkienė).

• Knygos ženklo konkurse Lietuvos mokyklos moksleiviams 2022 m.

kovo 1 d. – gegužės 1 d. „Ex libris. Vincui Krėvei – 140. Kaip

žydėjimas liepų...“ dalyvavo 8c klasės mokiniai Ieva Krisinel,

Karina Pacyno, Kristina Rakovskaja, Maksim Volodkovič, Marija

Agejevaitė, Danielius Blidnyj, Karina Čulkova, Kamilė Giakaitė,

Sabina Grigorovič, Artiom Jefimavičius, Ieva Kazlauskaitė, Karina

Kivilša, apdovanoti padėkomis ir pažymėjimais (mokytojai Agata

Butnorienė, Denis Ponomarenko, Jurij Antonov).



Lietuvių kalba ir literatūra

• Vilniaus miesto tautinių bendrijų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos

raštingumo konkurse „Lietuviškai rašyti moku“ dalyvavo 8a klasės

mokinė Dominyka Stasiulevičiūtė (mokytojas Artūras Paragys).

• Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų lietuvių kalbos

olimpiadoje 4 klasių mokiniams mokyklai atstovavo 4c klasės

mokinė Emilija Dzervan (mokytoja Audronė Paulauskaitė).

• Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkurse ,,Atrask

rašto paslaptį“ dalyvavo 4a klasės mokinys Emilian Kviatkovskij

(mokytoja Violeta Kaužinienė).

• Vilniaus miesto savos kūrybos eilėraščių ir iliustracijų konkurse

„Mano žemė – mano Lietuva“ dalyvavo 4c klasės mokinės

Katrina Trufanova, Aleksandra Timofejeva, Emilija Dzervan ir 3a

klasės mokinė Jevgenija Pisarevskaja (mokytoja Audronė

Paulauskaitė).



Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Dvidešimt lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos mokytojų aktyviai 

dalyvavo projekte „Kokybės krepšelis“, kūrė užduotis, nuo 2021 m. 

gruodžio mėn. 13 d. iki 2022 m. birželio mėn. 23 d. vedė pamokas „Kalbų 

laboratorijos“ klasėje:

• I. Bačinskienė – 14 pam.

• A. Butnorienė – 14 pam.

• I. Gončarova - 19 pam.

• O. Gric - 30 pam.

• O. Jankauskaitė -23 pam.

• I. Jerofejeva - 22 pam.

• V. Kaužinienė – 1 pam.

• N. Kirilova – 10 pam.

• J. Kudirkienė – 23 pam.

• A. Lesauskienė – 18 pam.

• V. Litvinavičienė - 10 pam.

• I. Miler - 40 pam.

• S. Nanevič - 14 pam.

• A. Paragys – 1 pam.

• A. Paulauskaitė – 14 pam.

• D. Ponomarenko – 20 pam.

• J. Stručkienė – 17 pam.

• R. Tichonova – 22 pam.

• S. Tretjakova – 6 pam.

• O. Valentienė – 1 pam.



Pagalba mokiniui
• Logopedės pagalba (Ala Kozik ir Jelena

Chrebtova) – 116 (90+26) mokiniai

• Specialiosios pedagogės pagalba (Lina

Jankovskaja) – 64 mokiniai

• Socialinės pedagogės pagalba (Regina Lipnevič)

87 mokiniai (apie 200 individualių konsultacijų)

• Psichologės pagalba (Natalja Serova ir Teresa

Gvozdova) – 267 (199+68) mokiniai (apie 453

(288+165) individualios konsultacijos



Programa, prevencija

• Programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ (Jelena 

Pipirienė).

• Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio

draugai“ (1a, 1b, 1c kl., klasių vadovai Irina Cizauskiene,

Svetlana Chizovec, Tereza Mackelo).

• Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio

draugai“ (2a, 2b, 2c kl., klasių vadovai Irina Šaranova,

Teresa Ustinovič, Ana Ranceva).



Įtraukusis ugdymas
• 2022-02-10 Įtraukiojo ugdymo seminaras ,,Intelekto sutrikimą 

turinčių vaikų ugdymas įtraukiuoju būdu pradinio ugdymo 

pedagogams“, 6 akad. val., Margarita Stankevič.

• 2022-03-03 Įtraukiojo ugdymo seminaras ,,Tvarkaraščių, 

dienotvarkių, pamokos struktūros svarba autistiškiems mokiniams“, 

4 akad. val., Margarita Stankevič.

• 2022-03-23 „Alternatyviosios komunikacijos (simbolių) praktinis 

panaudojimas dirbant su mokiniais, turinčiais SUP“, 4 akad. val., 

Lina Jankovskaja.

• 2022-04-06 Įtraukiojo ugdymo seminaras 

„Mokomosios/ugdomosios medžiagos pritaikymas mokiniams, 

turintiems SUP“, 4 akad. val., Irina Cizauskiene.

• 2022-04-27 Įtraukiojo ugdymo seminaras „Specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikas pamokoje. Pamokos analizė“, 4 akad. val., Ana 

Jankovskaja.

• 2022-05-04 Įtraukiojo ugdymo seminaras „Dėmesio sutelkimo 

metodai pamokoje“, 4 akad. val., Tatjana Levina.



Įtraukusis ugdymas

• „Alternatyviosios komunikacijos (simbolių) praktinis

panaudojimas dirbant su mokiniais, turinčiais SUP“.

Dalyvavo Lina Jankovskaja

• „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas mokykloje. Kaip ir ką

kalbėti su mokyklos bendruomene?“. Dalyvavo Agata

Butnorienė

• „Teminio integravimo principai ugdant mokinius turinčius

SUP“. Dalyvavo Ona Jankauskaitė


