
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 

Priėmimo komisijos informacija 

 

PAPILDOMI taškai skiriami praėjusių (2020–2021 m. m.) ir šių mokslo metų (2021–2022 m. 

m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojams, laureatams  

(e. sistemoje pateikus diplomų kopijas; vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas): 

                      LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, 

 patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu 

Nr. V-1729 ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu 

Nr. R1-619, 

 

1. NUGALĖTOJAMS: 

 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas (iki 17 metų) 

 Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas (iki 15 metų) 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (5–12 kl.) 

 Lietuvos jaunųjų kūrėjų festivalis „Kūrybos pavasaris“ (5–12 kl.) 

 Prancūzų kalbos konkursas „Je parle francais et toi?“ (7 kl.) 

 Respublikinis viešojo kalbėjimo anglų kalba konkursas (7–8 kl.) 

 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.) 

 Tarptautinis mokinių frankofoniškojo teatro festivalis „Pirmoji uždanga“ (7– 8 kl.) 
(komandinė) 

 Respublikinis kūrybinis anglų kalbos internetinis projektas 8–12 klasių mokiniams „Let‘s 

create a story“ 

 Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas (individualus, komandinsi) 

 ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas (7–12 kl.) 

 Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada (6–8 kl.) 

 Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (7–8 kl.) 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Lietuvoje- 0,5 taško 

 Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8–12 kl.) 

 Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 

 Tarptautinė robotikos ir technologinės kūrybos olimpiada ROPOTIADA (7–16 metų) 

 Respublikinis „Žyniuko“ konkursas (5–8 kl.) 

 Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (6–12 kl.) - 1 taškas 

 Geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 

 Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas (6–12 kl.) 

 Konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ (3–8 kl.) 

 Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (7–8 kl.) 

 Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada (5–12 kl.) 

 Lietuvos gamtos mokslų olimpiada (5–10 kl.) 

 Lietuvos geologijos olimpiada (5–8 kl.) 

 Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiada (6–12 kl.) 

 Viktorina „Po žvaigždėtų dangumi“ (8–12 kl.) 

 Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas (8–12 kl.) 

 Prof. K. Baršausko fizikos konkursas (8–12 kl.) 

 Lietuvos mokinių Gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiada (5–8 kl.) 

 Mokinių tiriamųjų darbų idėjų mugė (5–11 kl.) (individuali, komandinė) 

 Respublikinė mokinių projektinių darbų konferencija „Projekto metodas pamokoje“ (1–10 

kl.) (komandinė) 



 Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“ (13–19 m.) (individuali, komandinė) 

 Lietuvos mokinių technologijos olimpiada (8–12 kl.) 

 Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8–12 kl.) 

 Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6–12 kl.) 

 Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada 

 
2. KITŲ ORGANIZACIJŲ ORGANIZUOTŲ KONKURSŲ, VARŽYBŲ 

NUGALĖTOJAMS (skiriama 0,5 taško): 

 

 Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojami konkursai (Auksinis, Sidabrinis, 

Oranžinis diplomai)- 0,5 taško 

 Kalbų kengūra 

 Gamtos kengūra 

 Istorijos kengūra 

 Geografijos kengūra 

 Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 

 Lyderių laikas (įvertinimas „Lyderis“) 

 Istorijos konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (organizuoja Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras) 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“ (organizuoja „VIMS – International Meridian 

School“) 

 olimpiadoje KINGS 

 edukaciniame konkurse OLIMPIS 

 ADVENTUR geografijos žinių konkursas (organizuoja LGMA) 

 

 


