
KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

 

2019 METŲ SVARBIAUSI LAIMĖJIMAI 

 

Renginys Pasiekimas Renginio lygmuo 

Europos Sąjungos fondų lėšų 

investicijų projektas 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo modelių ir 

ugdymo turinio diegimas 

ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje“.   

Laimėtas finansavimas Respublikinis 

Sporto rėmimo projektas „Aš judu 

ir tave kviečiu“.   

Laimėtas finansavimas Respublikinis 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo ir aktyvių 

mokyklų pripažinimo konkursas. 

Pripažinta aktyvia mokykla iki 

2024 metų  gruodžio mėn. 

Respublikinis 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2019“. 

1 mokinys pateko į rajono 

geriausių  dešimtuką 

Respublikinis 

1–12 klasių mokinių edukacinis 

mokomųjų dalykų konkursas 

„Olimpis 2019“. 

11 medalių, 75 diplomai, 4 

padėkos 

Respublikinis 

Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos sveikatos 

konkurso projektas  „Mažais 

žingsneliais į emocinės ir fizinės 

sveikatos šalį“. 

Laimėtas finansavimas, įrengtas 

pojūčių takas 

Rajono 

Kėdainių rajono dieninių  mokinių 

vasaros poilsio stovyklų, 

gaunantiems nemokamą maitinimą  

programų atranka. Stovyklos 

programa „Pagaukim vėją“. 

Laimėtas finansavimas, 

suorganizuota stovykla 

Rajono 

Kėdainių rajono mokinių poilsio ir 

užimtumo  programų dieninei 

stovyklai konkursas. Dieninės 

stovyklos programa  ,,Žaidžiu – 

atrandu, suprantu, išmokstu“. 

Laimėtas finansavimas, 

suorganizuota stovykla 

Rajono 

 

UŽ DALYVAVIMĄ ĮVAIRIUOSE RENGINIUOSE GAUTOS PADĖKOS, DIPLOMAI: 

 

Už dalyvavimą  2019 m. sausio 13 d. pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 

Laisvės gynėjų dienai paminėti 

Už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodoje „Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia 

Už ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą respublikinėje lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos 

šventėje „Kai žemę šildo ąžuolai 2019“ 

Už dalyvavimą Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 



parodoje „Atvirukas žemei“ 

Už tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2019“ organizavimą 

Už kūrybingą dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM 

kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje; už dalyvavimą Kėdainių r. 

priešmokyklinių įstaigų futbolo turnyre „Pirmasis įvartis. Futboliukas kitaip“ 

Už kūrybingą dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM 

kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje 

Už dalyvavimą Kėdainių r. priešmokyklinių įstaigų futbolo turnyre „Pirmasis įvartis. Futboliukas 

kitaip“ 

Už dalyvavimą ir sėkmingai įgyvendintą respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektą „Žalią pupą auginau“ 

Už dalyvavimą Futboliuko projekte ir indėlį skatinant aktyvų bei sportišką gyvenimo būdą 

kasdieninėje veikloje įtraukiant vaikus į sportines bei edukacines futbolo veiklas 

Už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ 

Už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“ 

Už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių parodoje „Spalvų 

šėlsmas“ bei sukurtus puikius meninius darbelius; už dalyvavimą respublikinėje ugdytinių 

kūrybinių darbų fotografijos parodoje „Moliūgai ir emocijos“ 

Už dalyvavimą respublikinėse priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinėse žaidynėse „Nykštukų 

šėlsmas 2019“ 

Už dalyvavimą Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodoje „Helovinas. Nuotaikingieji moliūgai“ 

Už dalyvavimą tarptautiniame projekte „Europos sporto savaitė 2019“ ir vykdymą programos 

„BEACTIVE – judėk šokio ritmu 2019“ 

Už prisijungimo prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną ir kūrėte 

tolerancijos švyturius“ 

Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ 

Už 6-jojo solidarumo organizavimą ir dalyvavimą „Gelbėkit vaikus“; 

 


