PUTINŲ GIMNAZIJOS NAUJIENLAIŠKIS
2017-18 mokslo metai
Pristatome svariausius Putinų gimnazijos mokinių ir mokytojų pasiekimus,
reikšmingiausius įvykius gimnazijoje
Jolita Noruvienė – geriausia ekonomikos mokytoja Lietuvoje. Metų ekonomikos
mokytojus skelbia ir kasmet rengiamoje ceremonijoje apdovanoja aktyviausius ir stambiausius
investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investor‘s Forum“.
Mokytoja J. Noruvienė šiais mokslo metais kuruoja net 8 Putinų gimnazijos
mokomąsias mokinių bendroves (MMB), su jomis dalyvauja įvairiuose renginiuose ir mugėse.
MMB nuolat laimi nominacijas, tampa lyderėmis.

Alytaus Putinų gimnazijoje atidaryta FAB LAB laboratorija. FAB LAB Alytuje tik
viena, Lietuvoje tokių mokyklų – šešios. FAB LAB laboratorijoje ne tik mokosi gimnazistai, bet ir
lankėsi Šaltinių pagrindinės mokyklos ketvirtokai su savo mokytoja Vilija Pigagiene, mokiniams
fizikos mokytojas Tomas Buzaitis vedė pamoką apie elektrą. Gimnazijoje lankėsi vaikų lopšeliodarželio ,,Obelėlė" vaikučiai ir jų auklėtojos.

Putinų gimnazijos bendruomenės komanda: Vyta Šiugždinienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, Česė Banišauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, Virginija
Vasiliūnienė, technologijų mokytoja metodininkė, Vilma Gumenikovienė, biologijos mokytoja
metodininkė, Laima Bautronienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir KTU klasės pirmokai

Andrej Boiko, Denis Boiko, Gabija Sergejevaitė ir Ugnius Saulevičius sėkmingai pasidalijo
gimnazijos patirtimi „Pažinimo džiaugsmą patiriame KITAIP“ Alytaus regiono parodoje
„Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“, kuri suvienijo švietimo bendruomenę.

„SNIEGO GNIŪŽTĖ“ – prevencinė programa jau Putinų gimnazijoje. Mokymus
organizavo Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ nariai. Mokiniai išklausė
18 val. kursą apie prevencinės programos „Sniego gniūžtė“ metodikos taikymą darbui su
jaunimu. Veiklų koordinatorės gimnazijoje – psichologė Jurgita Čečėtienė ir Greta Tumynaitė
(IIId). Į „Sniego gniūžtės“ stovyklas kviesime ir kitų mokyklų mokinius. Tai bus visiškai nauja
iniciatyva, kuri, tikimės, bus ilgalaikė. Pirmoji stovykla startuos gegužės 18-20 d.

Nacionalinio konkurso „LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS“ FINALE – ir mūsų
Laura Charbakaitė! Kovo 10 d. Laura kartu su kitais dviem šimtais finalininkų konkurso užduotis
sprendė Kovo 11-osios Akto salėje Vilniuje. Konkurse dalyvavo ir užsienio lietuviai.

XXV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados III (šalies)
etapas. Ib klasės gimnazistas Denis Boiko buvo apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos
pagyrimo raštu ir atminimo dovana už puikiai atliktą testą. Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Vilija Baguckienė.

Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenės atstovai, jaunieji šauliai ir svečiai lapkričio
16 dieną Punios šile pašventino kryžių, pastatytą šalia Pietų Lietuvos partizanų bunkerio. Kryžiaus
statymą sumanė ir įgyvendino III klasės gimnazistas Domas Zinkevičius, jis ir bendraklasiai,
jaunieji šauliai, vadovaujami technologijų mokytojo Vaido Sakalausko, dirbo visus metus. Jaunieji
šauliai drauge su klasės auklėtoju Gintaru Kličium dalyvavo Punios šilo partizanų bunkerio
atstatymo, renovacijos darbuose.

LIETUVOS mokyklų žaidynių šaudymo varžybose, pistoleto rungtyje iškovota III-oji vieta!
Komandą (Tomą Matusevičių (IId), Liudą Adžgauską (IId), Dominyką Janušauską (IId), Aureliją
Rinkevičiūtę (IVb), Viktoriją Sakalauskaitę (IVb), Agnę Barbaravičiūtę (IVb) subūrė kūno kultūros
vyresnioji mokytoja Danguolė Kondrackienė.

XIV Respublikiniame šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalyje- konkurse „ŠOKIO ERDVĖJE".
Šiuolaikinio šokio kategorijoje, jaunimo amžiaus grupėje jos laimėjo II vietą. Šokio studija „Svaja"
dalyvavo festivalyje „Šokio pasaulis 2018", kuris vyko Kauno choreografijos mokykloje. Merginos
šoko du naujus šokius: „Gyvenimas=sapnas“, choreografija gimnazistės Ugnės Barzdaitytės ir duetą
„Kartu“, choreografija Audronės Baležentytės ir Julijos Gorbas.Choreografijos mokytoja ekspertė
Rūta Graužlienė.

