ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS NAUJIENLAIŠKIS
2016-17 m.m.
Putinų gimnazija 2016-17 mokslo metus pradėjo ir tęsdama tradicijas, ir atsinaujinusi. Pristatome
esmines veiklos sritis.
GIMNAZIJOS DIREKTORĖ
Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Alytaus Putinų gimnazijai vadovauja direktorė Daiva
Sabaliauskienė, turinti pirmą vadybinę kvalifikacinę kategoriją. D.Sabaliauskienė – technologijų
mokytoja metodininkė, vadybos magistrantė, gimnazijoje dirbanti nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. Nuo
2008 metų vasario 1 dienos dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

*********************
GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA
Putinų gimnazijoje dirba pirmą vadybinę kvalifikacinę kategoriją turinti vadybos
ekspertė, direktorės pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vyta
Šiugždinienė, direktorės pavaduotojas ugdymui Rimas Bučys – antra vadybinė kvalifikacinė
kategorija, kūno kultūros mokytojas metodininkas, Lietuvos olimpinės akademijos narys ir
direktorės pavaduotojas ūkiui Aivaras Staškevičius.
*********************
ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS TARYBA
Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja
mokinių, mokytojų, tėvų ir gimnazijos bendruomenės interesams. Tarybos nuostatai tvirtinami
direktorės įsakymu. Gimnazijos taryba renkama 2 metams. Taryboje yra tėvai, mokiniai ir
mokytojai, jie atstovauja santykiu 3:3:3.
2016-18 m.m. Alytaus Putinų gimnazijos taryba sudaryta iš šių mokinių tėvų atstovų
(Kęstutis Tumynas, Alytaus seniūnija, vyr. žemės specialistas; Aušra Kišonienė, draudimo
vadybininkė, ADB ,, Ergo Lietuva“; Algis Verseckas, verslininkas); mokytojų (Daiva Baliukonytė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Vilma Cikanavičienė, vyresnioji geografijos mokytoja,
Jūratė Nenartavičienė, matematikos mokytoja metodininkė) ir mokinių (Roberta Stepanovaitė, IIIc
klasės mokinė Orinta Zapereckaitė, IVb klasės mokinė Vaiva Gudaitytė IVd kl.)
Putinų gimnazijos tarybos pirmininkė Daiva Baliukonytė.

Gimnazijos tarybos funkcijos. Teikia siūlymus dėl gimnazijos perspektyvos,
pagrindinių darbo krypčių, aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos
taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką (ugdymo profiliai, pakraipos,
pasirenkamieji dalykai, papildomas ugdymas ir kt.) ir kita veikla, susijusi su gimnazijos veiklos
tikslais.
*********************
KTU KLASĖ GIMNAZIJOJE
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos Alytaus Putinų gimnazijoje suformuota klasė (Ib) iš
mokinių, kurie nori ne tik gerai mokytis, bet ir daugiau sužinoti apie tam tikrus gamtos mokslų
dalykus. I-oje klasėje KTU klasės gimnazistai turi 4 papildomus modulius – robotikos,
informatikos, matematikos ir ekonomikos, II-oje klasėje turės šiuos modulius – robotikos, fizikos,
biologijos ir chemijos.
Gimnazistai turi išskirtinę galimybę klausyti KTU dėstytojų paskaitų.
Šiemet jau buvo du kartus išvykę į KTU. Pirmą kartą dalyvavo mokslo festivalyje
„Erdvėlaivis Žemė", ir spalio 18 dieną Kaune klausė paskaitas „Skaičiavimai naudingi mūsų
sveikatai" ir „Grafinis dizainas: išmok, sukurkti reklaminę medžiagą savo renginiui". Lapkričio 21d.
vėl vyks į Kauną, o po to dėstytojai atvyks pas mus į gimnaziją ir skaitys paskaitas ir mokiniams, ir
mokytojams.

*********************
KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS
Programa skirta I – II klasių gabiems ir kūrybiškiems mokiniams gilinti 6 mokomųjų
dalykų (lietuvių kalbos, istorijos, chemijos, fizikos, biologijos ir matematikos) žinias teminiu
principu, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, skatinti kūrybiškumą
Siekiama sudaryti galimybes tobulinti bendravimo kultūrą, ugdyti asmenį, gebantį
kūrybiškai komunikuoti, suprasti ir atskleisti save dalyvaujant integruotoje dalykų veikloje. Ugdyti
kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, savarankiškai analizuoti problemines
situacijas, ieškoti, analizuoti bei kritiškai vertinti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti
grupėje/komandoje, valdyti įtampos situacijas, viešai pristatyti informaciją; analizuoti, vertinti bei
įprasminti įgytą asmeninę patirtį.

I a klasėje rengiamas įvadinis ciklas metų temoms pasirinkti. Numatomi 5 ciklai.
Temos ciklo trukmė 7 pamokos:
I etapas: klasė dalijama pagal sąrašo eiliškumą į 3 grupes ir mokiniai keisdamiesi kas
savaitę dirba su lietuvių kalbos, istorijos ir fizikos mokytojais.
II etapas: tos pačios grupės keisdamosi dirba 3 savaites su chemijos, matematikos,
biologijos mokytojais.
III etapas: septintą ciklo pamoką susitinka visų dalykų mokytojai su klase ir pristato
bendrą to ciklo produktą susitarta forma.
IIa klasėje sudarius individualią sutartį rengiamas kūrybinis tiriamasis darbas pagal
Alytaus Putinų gimnazijos mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų rašymo ir gynimo aprašą,
patvirtintą Alytaus Putinų gimnazijos Mokytojų tarybos nutarimu 2015-04-28, protokolo Nr. MT –
2 ( 6 priedas).
*********************
JAUNŲJŲ ŠAULIŲ KLASĖS
Jaunųjų šaulių klasės gimnazijoje formuojamos nuo 2015 m. II d klasė – 25 mokiniai,
iš kurių 11 vaikinų ir 14 merginų, šiemet suformuotą Id klasę sudaro 27 mokiniai, iš kurių 16
vaikinų ir 11 merginų. Mokiniai mokosi pagal bendrojo gimnazijos ugdymo kursą, tik dar
papildomai šioms klasėms yra sudaryta ir patvirtinta Jaunojo šaulio ugdymo programa.
Mokiniai vieną dieną per savaitę po penkių pamokų ateina į specialiuosius
užsiėmimus. Į programą įeina pilietinis ugdymas, rikiuotės statutas, šaudyba ir ginklai, taktika,
topografija, lyderio ugdymas. Jaunieji šauliai dalyvauja žygiuose bei stovyklose, vykdo projektinę
veiklą. Užsiėmimai vykdomi gimnazijoje, Alytaus šaulių namuose bei Alytaus DK Birutės Ulonų
batalione. Jaunųjų šaulių klasių auklėtojas Gintaras Kličius.

*********************

GIMNAZISTŲ KARJEROS PLANAVIMAS
Gimnazijos profesijos patarėja Jolanta Kocimienė gimnazistus moko sudaryti karjeros
planus, parengia anketas, padeda išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius.
Bendrauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais bei kitomis
organizacijomis( pvz: MRU, VGTU, VU,VDU,KTU, Alytaus profesinio rengimo centru, KASTU,
Kalba. lt, fox.lt, ir kt.) Dalyvauja organizuojamuose renginiuose: festivalis- konferencija
STUDFESTAS, tarptautinė aukštojo mokslo studijų mugė „Išsilavinimas ir karjera“, LITEXPO
vykstančioje kasmetinėje parodoje „Studijos ir karjera“ ir kt.
*********************
PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKINIAMS
Psichologinę pagalbą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. teikia psichologė Jurgita Čečėtienė.
Jos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Psichologė
gimnazijoje vertina ir padeda spręsti mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, konsultuoja
mokinių tėvus ir mokytojus.
Mokiniai į psichologę gali kreiptis savarankiškai, kai prašo mokinio tėvai, nukreipia
mokytojai (gavę tėvų sutikimą). Psichologė nuo šių mokslo metų dalyvauja gimnazijos
administracijos ir mokinių atstovų pokalbiuose.
*********************
SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA
Socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams teikia socialinė pedagogė Rimtautė
Marčiulionienė. Pagalbos paskirtis – užtikrinti mokinio saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl
kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, padėti mokiniui adaptuotis mokykloje,
teikti reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius, atstovauti ir ginti
vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

PROJEKTAI
Alytaus Putinų gimnazijos jaunųjų šaulių (IId) klasės mokiniai jau antrus metus
dalyvauja valstybės atkūrimo šimtmečio proga organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse
„Praeities stiprybė – dabarčiai“ ir atlieka kūrybinius – tiriamuosius darbus. Praeitais mokslo metais
mūsų gimnazistai dalyvaudami šiame projekte sukūrė partizanų bunkerio, esančio Punios šile,
maketą. Jų darbas pateko į geriausiųjų respublikos kūrybinių darbų dešimtuką.
Šiemet netradiciškai bei kūrybiškai pažindami savo krašto istoriją, semdamiesi
praeities stiprybės dabarčiai jaunieji šauliai pagamins kryžių, skirtą žuvusiems Punios šile
partizanams atminti. Kryžiaus kūrimo darbams vadovaus technologijų mokytojas Vaidas
Sakalauskas, visą projektinę veiklą koordinuos istorijos mokytoja Onutė Marčiulaitienė, konsultuos
klasės auklėtojas Gintaras Kličius.

Gimnazija sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. „Inovatyvus mokytojas –
motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“. ERASMUS+ KA2 PROGRAMA.
Ketvirtasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam
pilietiškumui Europoje“ susitikimas. Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto
koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento
miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų

gimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vytos Šiugždinienės, anglų kalbos
mokytojos metodininkės Jolitos Adomaitienės, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Algidos
Sabonienės bei Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus
mokytojo" – 2015-2017 m. UPC įgyvendinamo Erasmus + 2 pagrindinio veiksmo Strateginių
partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas
bendradarbiaujant“. Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė ir direktorės pavaduotoja
ugdymui Vyta Šiugždinienė drauge su Ugdymo plėtotės centro lektorėmis Aušra Gutauskaite, Egle
Vaivadiene, Giedre Tumosaite, Rūta Mazgelyte organizuos mokymus, dalinsis gimnazijos veiklos,
vadybos patirtimi.

*********************
VAIRAVIMO MOKYKLA
Vairavimo mokykla dirba nuo 2012 m. sausio 2 d. Vairuotojų teises gavo 330
gimnazistų. Šiuo metu mokosi 78 mokiniai. Tai 26- oji grupė. Vairuotojų mokytojas Vaidas
Sakalauskas, vairavimo instruktoriai – Raimundas Jančiauskas ir Vitas Nedzinskas.

*********************
SOCIALINIO VERSLUMO MOKYKLA
Socialinio verslumo mokykloje užsiėmimai vyksta keturiose amžiaus grupėse - nuo
pirmos iki ketvirtos gimnazijos klasės, iš viso yra 58 nariai, čia moksleiviai iš arčiau susipažįsta su
verslo ir ekonomikos procesais aktyviai veikdami, per praktines veiklas.
Pagrindinės veiklos: vizitai į sėkmingai veikiančias įmones, susitikimai su sėkmingais verslininkais
– mentoriais. Moksleiviai kuria mokomąsias moksleivių bendroves, dalyvauja konkursuose ir
užsiima verslu. Organizuojamos vasaros verslumo stovyklos, verslumo seminarai ir praktiniai
užsiėmimai.
Gimnazijoje 2016-17 m.m. šiais metais jau veikia 3 mokinių mokomosios bendrovės –
tai GugA - gamina varlytes, H2Bubble – vonios bombas, kaukes plaukams, vonios druskas ir LuLu
– gamina rankų darbo muilus. Planuojama įkurti dar 2-3 bendroves. Mokiniai jau apsilankė
bendradarbystės centre ,,Spiečius", bendravo su šio centro atstove regionui Agne MotiejūnaiteŠarnickiene, dalyvavo diskusijoje ‚,Ar Alytus galimybių miestas", išsakė savo mintis apie šio centro
paskirtį, idėją. Planuojami kiti įdomūs renginiai ir susitikimai su Alytaus miesto verslininkais.

Naujienlaiškį drauge su Putinų gimnazijos mokytojais perengė Daiva Baliukonytė

