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Filosofija „Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau“
Kalbiniai pasiekimai
1. Paulinos Paškevičiūtės (II kl.) vertimų darbas „Alistair, MacLean. Santorini. AlistairasMacleanas.
Santorinis“ atrinktas į Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapą, lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė D. Gintalienė.
2. Samantos Lipkevičiūtės (III kl.) analitinis darbas „Rašybos klaidų analizė Alytaus Putinų
gimnazijos mokinių 2012, 2017 metų PUPP rašiniuose“, atrinktą į Lietuvos mokinių jaunųjų filologų
konkurso šalies etapą, rengė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės R. Bartkienė, L. Sarapienė,
apdovanotos Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu.
3. Manto Underio (IV kl.) Edgaro Alano Po fantastinio kūriniovertimas iš anglų kalbos „Baliono
apgaulėje“ atrinktas į Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapą, anglų kalbos mokytoja
metodininkė D. Turauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė L. Bautronienė.
4. Povilas Jerusevičius (II kl.) Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapo III vietos
laimėtojas, respublikinio moksleivių skaitovų konkurso „Tarp būtojo ir būsimojo laiko“ VDU
dalyvis, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė L. Bautronienė; A. Kundrotaitė (II kl.) Lietuvos
mokinių meninio skaitymo konkurso antrojo etapo 2-osios vietos laimėtoja, lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė D. Gintalienė, teatro mokytoja metodininkė Ž. Maldonienė.
5. IV c klasės mokinė Simona Šileikytė ir II a klasės mokinė Ieva Jurčiukonytė gavo padėkas už
dalyvavimą trumpojo rašinio konkurse „Poezija mano gyvenime“ (organizavo Baltų lankų leidykla
ir rašytoja Kristina Sabaliauskaitė), lietuvių kalbos mokytojos metodininkės D. Baliukonytė,
D. Gintalienė.
6. Apskrities straipsnio „Puslapis iš žmogaus gyvenimo“ („Nėra nė vieno žmogaus, apie kurio
gyvenimą neverta pasakoti“ R. Granauskas) konkurse 8–12 klasių mokiniams dalyvavo ir buvo
nominuoti: už jautrų žvilgsnį į žmogaus gyvenimą – Audronė Baležentytė (IV kl.); už savitą žvilgsnį
į bendraamžį – Simona Šileikytė (IV kl.); už netikėtą žvilgsnį į artimą žmogų – Viktorijai Gorbas (IV
kl.); už subtilaus moters pasaulio atskleidimą – Morta Kocimaitė (I kl.); Aušrinė Jaruševičiūtė (III
kl.), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė D. Baliukonytė.
7. Jaunųjų žurnalistų publikacijos „Alytus plius“ ir „Alytaus gidas“ portaluose, „Alytaus naujienose“,
„Delfyje“ ir „Lietuvos ryto“ puslapiuose (vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
D.
Baliukonytė):
http://verslas.lrytas.lt/sekmes-istorijos/2017/05/29/news/m-mikutaviciauspeteliske-ikvepe-alytaus-gimnazistus-verslui-1466509/,http://www.alytus.lt/naujienos-top//asset_publisher/WmPJbf8RTFLG/content/putinu-gimnazijos-mokiniai-%E2%80%93-tarptautiniurobotu-varzybu-nugaletojai,http://alytusplius.lt/naujienos/putinu-gimnazijos-menu-pavasaris-siemet
-kitoks
8. Lietuvių kalbos olimpiados miesto etape, Miglė Ražanskaitė (III kl.) 2-oji vieta, Junita
Dabušinskaitė (I kl.) 4-oji vieta; Paulina Varankaitė (II kl.) gimnazijai atstovavo VDU
organizuojamame VI respublikiniame moksleivių konkurse, skirtame Lietuvos nepriklausomybės
šimtmečiui paminėti ,,Tarp būtojo ir būsimojo laiko“, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
A. Sabonienė.

9. XXV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje Denis Boiko (I kl.) Alytaus
miesto etape laimėjo 1-ąją vietą, šalies etape apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo
raštu už puikiai atliktą testą, rusų kalbos mokytoja metodininkė V. Baguckienė. Toma Liegutė (II kl.)
Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados Alytaus miesto etape 2-os vietos
laimėtoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė G. Sakalauskienė.
10. Konkurse „ Deklamuojame, dainuojame, piešiame“ Edvinas Švipas (II kl). apdovanotas Tautinių
mažumų kultūros centro padėka, rusų kalbos mokytoja metodininkė G. Sakalauskienė.
10. Konkurse „Europos kalbų lobynas-2017“ I komanda 1-ąją vietą, II komanda užėmė 3-iąją vietą,
anglų kalbos mokytojos metodininkės D. Krušnienė, D. Turauskienė, V. Brinzienė ir teatro mokytoja
metodininkė Ž. Maldonienė.
11. Kamilė Baliukonytė ir Ainis Jančiauskas (III kl.) dalyvavo kūrybiniame rašinių konkurse
#GlobalGoals, skirtame Lietuva valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, anglų kabos mokytoja
metodininkė J. Adomaitienė.
12. Kamilė Baliukonytė (III kl.) anglų kalbos olimpiados II ture (miesto) etape laimėjo 1-ąją vietą,
atstovavo gimnazijai šalies etape, anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Brinzienė.
Tiksliųjų ir gamtos mokslų pasiekimai
1. Edita Dabrišiūtė (IV kl.) Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Alytaus miesto etapo gimnazijų IV
klasių grupėje laimėjo 1-ąją vietą, vyresnioji fizikos mokytoja J. Juškevičienė.
2. 67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-10-ųjų, gimnazijų I-IV klasių mokiniams
antrajame etape Edita Dabrišiūtė (IV kl.) 1-oji vieta; į nominaciją 10 geriausių Alytaus m. matematikų
savivaldybėje pateko Dovydas Bielys (II kl.), Gustas Švedkauskas (III kl.) matematikos mokytoja
metodininkė D. Jaruševičienė.
3. Simas Pavilonis (II kl.), Alytaus miesto mokinių IT kūrybinių darbų konkurse už sukurtą
kompiuterinį žaidimą „Vaiduoklių šaudymas“ užėmė 2-ąją vietą; Joris Kibildis (II kl.), Alytaus
miesto mokinių IT kūrybinių darbų konkurse užėmė 3-ąją vietą (sukūrė filmą „I b KTU klasės
pristatymas“); Marius Kasparavičius (III kl.), Alytaus miesto mokinių Teksto greitojo rašymo
kompiuteriu konkurse užėmė 2-ąją vietą, Rokas Zelenius (II kl.), Alytaus miesto mokinių
Kompiuterinio piešinio konkurse užėmė 3-ąją vietą, Domantas Aleksynas (I kl.) Alytaus miesto
mokinių IT taikymo konkurse užėmė 2-ąją vietą, Simonas Babaraskas (II kl.) Alytaus miesto mokinių
IT taikymo konkurse užėmė 3-ąją vietą, informatikos mokytojas metodininkas V. Banišauskas.
4. Paulina Kazlauskaitė (II kl.), Toma Liegutė (II kl.), Gabija Sergejevaitė (I kl.) ir Ugnius Saulevičius
(I kl.) dalyvavo daktaro Bronislovo Lubio vardo trečiajame respublikiniame chemijos konkurse buvo
aštunti (iš 22 komandų), chemijos mokytoja metodininkė A. Geležauskienė.
5. Lietuvos 53-osios chemijos olimpiados rajono, miesto II turo prizininkai: Roberta Stepanovaitė
(IV kl.) – 2-oji vieta, Andrius Buivydas (IV kl.) – 3-ioji vieta, chemijos mokytoja metodininkė
A. Geležauskienė.
6. 51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo prizininkai: V. Šuliauskaitė (I kl. ) –
3-ioji vieta; T. Liegutė (II kl.) – 2-oji vieta; šalies mokinių foto darbų konkurse „Vandens ženklai“
pirmame etape, A. Baležentytė (IV kl.) – 2-oji vieta, biologijos mokytoja metodininkė
V. Gumenikovienė.
7. Lietuvos FLL Kauno regiono robotikos varžybose „Klepsidra” gavo teisę atstovauti savo miestą
Lietuvos FLL nacionalinėse robotikos varžybose, komanda yra Lietuvos geriausiųjų penketuke;
Litexpo rūmuose vykusiose Lietuvos Respublikinės FLL robotikos varžybose ,,Robotiada”,

„Klepsidra” pateko į TOP komandų 10; gimnazijos auklėtiniai yra pastebimi ir geriausiai vertinami
būtent vertybių išbandymų turnyruose: „Robotiadoje 2018“ nominuoti už FLL vertybių puoselėjimą,
mokytojas Eduardas Sosunovičius.
Socialinių mokslų pasiekimai
1. Krašto apsaugos ministro, Švietimo ir kultūros ministro ir Lietuvos nacionalinio muziejaus
direktorės vardu įteikta padėka Alytaus Putinų gimnazijai už pilietišką ir visuomeniškai aktyvių vaikų
ir jaunimo ugdymą, istorijos ir kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimo skatinimą ir stiprios
mokyklos bendruomenės kūrimą.
2. Istorijos olimpiados II (miesto ) ture Edita Dabrišiūtė (IV kl.) laimėjo 3-iąją vietą; PD prie VRM
organizuoto respublikinio logotipų konkurso, skirto Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti
komanda R. Budrevičiūtė, G. Čiginskaitė, A. Mazauskas (III kl.) laimėjo 1-ąją vietą, rengė istorijos
mokytoja metodininkė O. Marčiulaitienė.
3. Respublikinio konkurso pilietinio ugdymo tema „Praeities stiprybė dabarčiai“ baigiamasis darbas
– pagamintas ir pastatytas dzūkiškas kryžius prie Dainavos apygardos partizanų vadavietės Punios
šile, Jaunieji šauliai dalyvavo darbuose rekonstruojant Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo
bunkerį, technologijų mokytojas metodininkas V. Sakalauskas, jaunųjų šaulių kl. auklėtojas
G. Kličius, istorijos mokytoja metodininkė O. Marčiulaitienė.
4. Rūta Budrevičiūtė, Gintarė Čiginskaitė ir Arvydas Mazauskas, (II kl.) respublikiniame logotipų
konkurse 9-12 klasių tarpe laimėjo 1-ąją vietą, istorijos mokytoja metodininkė O. Marčiulaitienė.
5. Povilas Gaušys (III d) geografijos olimpiados II (miesto) ture laimėjo 3-iąją vietą, vyresnioji
geografijos mokytoja V. Cikanavičiėnė.
6. Gimnazijos komanda – Kamilė Baliukonytė, Justina Mačiūtė, Greta Judickaitė (IV kl.) – atstovavo
gimnazijai respublikinėje Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) organizuotoje
baigiamojoje „Kelionė po Lietuvą“ konferencijoje, vyresnioji geografijos mokytoja
V. Cikanavičienė.
7. Verslumo pasiekimai: Aurimas Kašėta, Dominykas Lepeška, Geida Bražinskaitė ir Evelina
Kantaravičiūtė (III kl.) LR vyriausybės Kalėdinėje mugėje pelnė Google kompanijos nominaciją
„Vizionieriškiausios MMB“, Aurimas Kašėta (III kl.) ir ekonomikos ir verslumo ir verslo vadybos
mokytoja metodininkė J. Noruvienė dalyvavo konkurse „Mokyklų apdovanojimai“ su nominacijomis
„Metų pagalbininkas“ ir „Metų inovacija“, abu pateko tarp 3 geriausių (2-osios vietos); „Europos
pinigų viktorinoje“ dalyvavo 3 komandos, viena užėmė 9-ąją vietą iš 90 komandų dalyvių;
Marijampolės regioninė mugė MMB „Merakiphotography“ pelnė „Geriausias komandinis darbas“
nominaciją, o MMB „Vision Glasses“ nominaciją „Tvirtu žingsniu į verslą“; MMB „Visiom Glasses“
Tarptautinėje MMB mugėje Kaune „InnovativeBusiness 2018“ pelnė inovatyviausio verslo
nominaciją „InnovativeBusiness”; „Dzūkijos regiono MMB mugė 2018“ MMB pelnė 4 nominacijas,
MMB „Vision Glasses“ – 1-oji vieta; MMB „Vision Glasses“ nominacija „Geriausia vizija“; MMB
„One Pack“ laimėjo nominaciją – „Inovatyviausias verslas“; MMB „Meraki photography“
nominacija – „Geriausia paslaugų bendrovė“ Ieva Jurčiukonytė (II kl.). VšĮ „Versli Lietuva“ ir
„Spiečius“ paskelbtame konkurse „Verslumo manija“ MMB „Meraki photography“ pateko į finalą;
7 gimnazistai išlaikė Verslumo įgūdžių paso (ESP) egzaminą ir gavo tarptautinį sertifikatą; gautas
finansavimas ir organizuota tradicinė vasaros verslumo stovykla „Verslus 2018“, į kurią pakviesti
Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, koordinatorė, organizatorė ekonomikos ir
verslumo ir verslo vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė .
8. Domas Zenkevičius (IV kl.) – projekto „Misija Sibiras“ dalyvis Kazachstane.

Menų ir sportiniai pasiekimai
1. Šokio studija „Svaja“ Tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio konkurse „ALLEGRO 2018“
laimėjo 2-ąją vietą, šiuolaikinio šokio kolektyvų festivalyje „ŠOKIO PASAULIS 2018“ apdovanota
diplomu už geriausią pasirodymą šiuolaikinio šokio kategorijoje, XIV Respublikiniame šiuolaikinio
ir modernaus šokio festivalyje-konkurse „ŠOKIO ERDVĖJE 2018“ laimėjo 2-ąją vietą, šokėjos
Audronė Baležentytė ir Julija Gorbas (II kl.) sukūrė duetą „Kartu“ ir su juo pasirodė konkursuose
„Šokio pasaulis 2018“ ir „Šokio erdvėje 2018“, choreografijos mokytoja ekspertė R. Graužlienė.
2. Teatro mokytoja metodininkė Ž. Maldonienė su choreografijos mokytoja eksperte R. Graužliene
pastatė ir parodė Alytaus miesto teatre šokio spektaklį „Durys, pro kurias išeisiu“, spektaklį pagal
J. Biliūno „Kliudžiau“ parodė Lietuvos Respublikos Seime.
3. Gimnazija dalyvauja Lietuvos kino centro kino edukacijos projekte „Kino klubas“, tarptautinio
projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” („Europeanfilmclubsandschoolslicensing”
II dalyje); nacionaliniame projekte „Mokausi iš kino“ edukaciniame kūrybingumo ugdymo projekte
„Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai!“, iniciatorė teatro mokytoja metodininkė
Ž. Maldonienė.
4. Nacionaliniame teatrų festivalyje „ŽODŽIAI 2018“ gimnazistai pelnė diplomą ir nominaciją „Už
jautrų pasirodymą“, teatro mokytoja metodininkė Ž. Maldonienė.
5. Gimnazijos komanda parengė kompoziciją pagal knygos „Išgelbėti bulvių maišuose: 50 geto vaikų
istorijų” epizodą ir parodė Tarptautinėje istorinio teisingumo komisijos organizuotoje konferencijoje
„Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusių žydų istorijos“, rusų kalbos mokytoja metodininkė
V. Baguckiene, teatro mokytoja metodininkė Ž. Maldonienė ir lietuvių kalbos mokytoja L. Sarapienė.
6. Šalies konkurse patriotine tema „Atvirukas Lietuvai“ Ugnė Tenenytė ir Rimvydė Kerevičiūtė (II
kl.) laimėjo 2-ąją vietą, dailės mokytoja metodininkė V. Vasiliūnienė.
7. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Padėka už Globalaus švietimo savaitės 2017 „Mano pasaulis
priklauso nuo mūsų“ idėjų įgyvendinimą įteikta gimnazijos bibliotekininkei E. Juodžiukynienei.
8. Už sportinius laimėjimus apdovanoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus atminimo medaliais Aurelija Rinkevičiūtė, Viktorija Sakalauskaitė, Agnė Barbaravičiūtė
(IV kl.), Tomas Matusevičius, Liudas Adžgauskas, Dominykas Anušauskas (II kl.) vyresnioji kūno
kultūros mokytoja Danguolė Kondrackienė.
9. Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto (mergaičių / berniukų) rankinio, estafečių, lengvosios
atletikos atskirų rungčių badmintono, šaškių varžybose gimnazistai laimėjo 2-ąsias vietas.
10. Beatričė Bradauskaitė (II kl.) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą Lietuvos kultūros paveldo
ir meninio ugdymo konkurse ,,Pažinkime tautinį kostiumą“, istorijos mokytoja metodininkė
O. Marčiulaitienė.
11. Domantas Bražinskas (I kl.) Vilniaus miesto šaudymo iš lanko pirmenybėse iškovojo 2-ąją vietą
paprastųjų lankų jaunių grupėje ir pagerino Lietuvos rekordą.
Gimnazijos mokytojų gerosios patirties sklaida, publikacijos, nominacijos
1. Ekonomikos ir verslumo ir verslo vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė nominuota
šalies „Metų ekonomikos mokytoja“; vedė AŠDTP organizuotą seminarą „Tarptautiniai projektaierdvė tobulėjimui ir pokyčiams“; dalyvavo rengiant „Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės
turinį, skirtą šalies verslumo bendriesiems gebėjimams ugdyti“, kūrė „Verslo etika“ skyrių ir
užduotis.

2. Lietuvių kalbos mokytojoms metodininkėms Ligitai Sarapienei ir Rimai Bartkienei ŠMM ir UPC
organizuojamame renginyje „Metų paskaita – lituanistui“ buvo įteikta padėka už profesionalų darbą
nacionaliniu mastu stiprinant lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį 2017 metais.
3. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Baliukonytė publikavo straipsnius: „Alytaus Putinų
gimnazijos
mokytojai
įsitikinę:
geriausias
laikas
mokytis
yra
esamasis“.
http://svietimas.alytus.lt/naujienos/-/asset_publisher/8TM9qztXvnGh/content/alytaus-putinugimnazijos-.okytojai-isitikine-geriausias-laikas-mokytis-yra-esamasis; ,,Kol mokiniai atostogauja,
Putinų gimnazijos mokytojai mokosi“, „Pamokos kokybės valdymo ir mokinių pasiekimų pažangos
matavimo praktika“ savo sukurtą pamokų metodinę medžiaga skelbia www.kalbam.lt,
www.lituanistumiestelis.lt.
4. Mokytojai kviečiami vertinti įvairiuose šalies konkursuose ar brandos darbus Alytaus mieste:
Alvyra Geležauskienė, chemijos mokytoja metodininkė, Dr. Br. Lubio vardo chemijos respublikinio
konkurso vertintoja; II turo 53-osios mokinių chemijos olimpiados vertintoja; chemijos brandos darbų
vertintoja; vyresnioji etikos mokytoja Vilija Baguckienė, istorijos mokytoja metodininkė Dalia
Miliauskaitė – brandos darbų vertintojos, teatro mokytoja metodininkė Žiedūnė Maldonienė VBE
menų (teatro) egzamino vertintoja.
5. Regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ gimnazijos komanda direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė, matematikos mokytoja metodininkė Česė.Banišauskienė,
biologijos mokytoja metodininkė Vilma Gumenikovienė, technologijų mokytoja metodininkė
Virginija Vasiliūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bautronienė skleidė patirtį apie
inovatyvius mokymosi metodus ir modulius “Pažinimo džiaugsmą patiriame KITAIP“.
6. Informatikos mokytojas metodininkas Vygandas Banišauskas skaitė pranešimą regioninėje IT ir
kitų dalykų mokytojų konferencijoje „Informacinių technologijų aktualijos ir perspektyvos ugdymo
procese“, organizavo ir vedė Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo(-si) padalinio seminarą
gimnazijos mokytojams „Interaktyvios sistemos GENIALY, VIZIA ir EMAZE“.
7. Choreografijos mokytoja ekspertė Rūta Graužlienė, rengė atvirą šokio pamoką „Kūrybinės
dirbtuvės“ miesto šokio mokytojams ir kolegoms.
8. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bautronienė, skaitė pranešimą „Projektas „Lyderių
laikas 3“ – prasmės ir sėkmės laikas“ Alytaus miesto švietimo lyderystės forume „Partnerysčių
kūrimas ir stiprinimas mokinių mokymosi sėkmei“.
9. Dailės mokytoja metodininkė Virginija Vasiliūnienė dalyvavo su savo darbais XV Lietuvos dailės
ugdytojų kūrybos Alytuje, Merkinėje .
10. Socialinė pedagogė metodininkė Rimtautė Marčiulionienė ir psichologė Jurgita Čečėtienė
inicijavo Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos "Žingsnis" integraciją į gimnaziją:
gimnazistų „Sniego gniūžtės“ savanorių veiklos koordinavimas, stovyklos organizavimas.
11. Socialinė pedagogė metodininkė Rimtautė Marčiulionienė skaitė pranešimą miesto socialiniams
pedagogams „Mediacija – taikus ginčų sprendimo būdas. Taikymas mokykloje“ .
12. Bibliotekininkė Eglė Juodžiukynienė miesto mokyklų bibliotekininkų seminare skaitė pranešimą
,,Skaitykla ir biblioteka – paveikios mokymo(-si) erdvės – bendrųjų mokinio kompetencijų
ugdytojos“, inicijuoja fotografijos meno sklaidą (autorinių / integruotų parodų organizavimas
gimnazijoje ir už jos ribų).
13. Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė skaitė pranešimus Alytaus miesto mokyklų
bibliotekininkams: „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje“, „Mokyklos
bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“.

14. Teatro mokytoja metodininkė Žiedūnė Maldonienė gerosios patirties renginyje „Tolerancijos
mugė 2017“ dalinosi apie inovatyvių mokymo metodų taikymą; skaitė pranešimą tarptautiniame
seminare „Holokausto istorija: suvokimas ir pateikimas ugdymo procese“.
15. Direktorė Daiva Sabaliauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė vedė
Lietuvos pedagogams gerosios patirties seminarą Ugdymo plėtotės cente pagal akredituotos
kvalifikacijos tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ antrosios
dalies 4 sesijos temą „Problemų sprendimas bendradarbiaujant: mokymo(-si) scenarijai“.

Apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyta Šiugždinienė

