
PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA 

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 

2021 -2022 M.M. 

 

Tema:          ATLIEKOS 

Šios temos tikslas: Ugdyti tvaraus gyvenimo būdo nuostatas. 

Temos uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius ir bendruomenės narius rūšiuoti atliekas; 

2. Skiepyti jausmą, kad kiekvienas gali turėti didelės įtakos siekiant tvarios gyvensenos; 

3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, panaudojant atliekas kūrybinėje veikloje. 

 

Veiksmai Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai kainuos? Ar tai buvo 

sėkminga? 

Idėjos ateičiai 

 

Mokyklos patalpose 

rūšiuoti atliekas 

 

 

Metodininkė Valda 

Briedienė, mokyklos 

mokiniai ir 

darbuotojai 

Nuolat Sumažės buitinių 

atliekų kiekis, už jų 

išvežimą reikės 

mokėti mažiau. 

Sumažės buitinių 

(nerūšiuotų) atliekų 

kiekis 

Kainuos įsigyti 

šiukšlių maišus 

rūšiuotų atliekų 

sandėliavimui ir 

pridavimui. 

 Mokyklos ir  

pagalbinėse patalpose 

bei kieme nuolat 

rūšiuojamos atliekos, 

o biodegraduojančios 

– kompostuojamos; 

Mokyklos teritorijoje: 

parke, darže, gėlynuose 

susidariusias organines 

atliekas kompostuoti. 

Lapų grėbimo talkos 

„Lapų labirintai“  

Metodininkė Regina 

Jakštonienė, 

mokyklos mokiniai ir 

darbuotojai 

Pavasarį, 

vasarą, 

rudenį, 

Organinės atliekos 

kaupiamos 

kompostinėse, jos 

nepatenka į buitinių 

atliekų konteinerius. 

Praktinis komposto 

panaudojimas 

Nieko – turime 

komposto dėžes 

 

Mokyklos mokiniai 

susipažįsta su 

„žaliųjų atliekų” 

tvarkymo būdu – 

kompostavimu. 

Atliekamas 

gamtosauginis auditas 

Gamtosauginio 

komiteto nariai- 

mokiniai 

Rugsėjis Surinkti audito 

duomenys 

Audito duomenų 

panaudojimas 

planuojant veiklas 

Pagal pasirinktų 

priemonių 

įgyvendinimo 

kaštus 

Svarbi mokinių 

nuomonė, vertinama, 

į ją atsižvelgiama 

„Pirkdamas – mąstau, 

rūšiuodamas – taupau“- 

nuotoliniai mokymai 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikams, skirti paminėti 

„Nepirk nieko” dieną 

Metodininkė Valda 

Briedienė 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Vaikai susipažįsta su 

rūšiavimo pagrindais 

Mokymuose dalyvauja 

ne mažiau 10 grupių  

Edukacinė 

parengta, buitinės 

atliekos 

naudojamos  kaip 

priemonės 

Patirtis aptarta, 

pasidalinta sėkmėmis 



Rudeninė akcija 

„Sugedo? 

Nebereikalingas? – 

atiduok perdirbti“ 

(elektros atliekų 

surinkimas) 

  Gamtosauginio 

komiteto narė Sofija 

Mickevičiūtė,  

būrelių vadovai, 

gamtosauginio 

komiteto narė, tėvų 

atstovė Gražina 

Lukoševičienė 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Surinktų atliekų 

kiekis ir atliekų 

kiekis, tenkantis 

vienam mokiniui 

Sužinosime iš projekto 

„Mes rūšiuojam“ 

organizatorių 

Padėkos 

pristačiusiems 

daugiausiai 

elektroninės 

įrangos atliekų 

Akcijas kartoti 

keletą kartų per 

metus 

„Nepirk, pasidaryk pats“ 

(eko žaidimai) - 

mokymai programos 

„Žemei reikia draugų“ 

dalyviams, skirti 

paminėti „Nepirk nieko“ 

dieną 

Mokytojai, gidė, 

metodininkė Inga 

Minkevičienė 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Dalyvių skaičius, 

susidomėjimo lygis 

Dalyvaus ne mažiau 40 

mokinių, susipažins ir 

žais su žaidimais, 

kuriuos gali pasidaryti 

patys 

Eko žaidimų  

kaštai nedideli, 

naudojama 

gamtinė 

medžiaga, buities 

atliekos 

Pasidalinta 

informacija 

mokyklos 

Facebook 

paskyroje 

Europos atliekų 

mažinimo savaitei skirta 

viktorina 

“Rūšiuoji+perdirbi 

=saugai+taupai”,bendrojo 

lavinimo mokyklų 5-6 

klasių mokiniams. 

Metodininkė Regina 

Jakštonienė, 

gamtosauginio 

komiteto narė Elinga 

Bajorūnaitė  

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

 

 

 

.  

Dalyvių skaičius, jų 

įsitraukimas 

Suvedus viktorinos 

rezultatus 

 

Kainuos 

kanceliarinės 

prekės viktorinos  

organizavimui  

Informacija 

pasidalinama 

žiniasklaidoje 

Išrūšiuotų atliekų 

perdavimas atliekų 

tvarkytojams  „Eko 

Novus“  

Gamtosauginis 

komitetas ir jo narė 

valytoja Liucija 

Bučiūnienė 

2021 m. 

lapkričio 

mėn..  

Bendruomenė 

sutelkta rūšiuoti 

plastiką ir popierių 

Perduota apie 300 kg 

popieriaus ir plastiko 

atliekų 

Nekainuoja Rezultatų 

viešinimas 

bendruomenėje 

Edukacinės pamokos 

„Pirkdamas – mąstau, 

rūšiuodamas taupau“ 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų ugdytiniams, 

skirti paminėti „Nieko 

nepirk“ dieną 

Gamtosauginis 

komitetas, 

metodininkė Valda 

Briedienė, 

gamtosauginio 

komiteto narė 

Danielė 

Lukoševičiūtė. 

 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

 

Renginiuose 

dalyvavusių mokinių 

ir Rožyno vietos 

bendruomenės narių 

skaičius ir 

aktyvumas, 

Dalyvių įgytos žinios 

ir įgūdžiai 

(įvertinsime, atliekant 

užduotis) 

Parengta ir dalyviams 

įteikta ugdomoji 

medžiaga apie atliekų 

rūšiavimą.   

 

Edukacinė 

pamoka 

nekainuos jau yra 

parengta;  

Ugdomosios 

medžiagos 

rengimo kaštai 

 

Straipsniai 

žiniasklaidoje, 

miesto 

savivaldybės 

tinklapyje 



Kūrybinių darbų 

konkursas mokiniams 

„Kalėdinis žibintas“, 

panaudojant buities 

atliekas ir gamtinę 

medžiagą 

Metodininkė Inga 

Minkevičienė, 

mokytoja Daiva 

Baubonienė 

2021 m 

gruodžio 

mėn.  

Kiek renginyje bus 

dalyvių, kiek 

padaryta kūrybinių 

darbų  

Sukurtų darbų paroda 

mokyklos parke  

Dalyvių išlaidos Ugdomas kritinis 

mąstymas, 

kūrybinė 

saviraiška, tvarumo 

nuostatos  

Ekologinė akcija „Aš 

rūšiuoju“ pakeista į 

Aplinkai draugiška šeima 

Audronė Kriukienė, 

mokytoja. Programos 

„Gamtos takeliu“ 

vadovai 

2022 

m.vasario 

mėn. 

Akcijos dalyvių 

skaičius, jų 

įsitraukimas 

Akcijos rezultatai 

viešinami mokyklos 

Facebook  

Nekainuos Populiarinti 

rūšiavimo idėja 

priešmokyklinio 

amžiaus mokinių 

šeimų tarpe 

Pavasarinė akcija 

„Sugedo? 

Nebereikalingas? – 

atiduok perdirbti“ 

(elektros atliekų 

surinkimas) 

  Gamtosauginio 

komiteto narys Matas 

Zalieskis,  būrelių 

vadovai, 

gamtosauginio 

komiteto narė, tėvų 

atstovė Toma 

Vickuvienė 

2022 m.kovo 

mėn. 

Surinktų atliekų 

kiekis ir atliekų 

kiekis, tenkantis 

vienam mokiniui 

Sužinosime iš projekto 

„Mes rūšiuojam“ 

organizatorių 

Padėkos 

pristačiusiems 

daugiausiai 

elektroninės 

įrangos atliekų 

Akcijas kartoti 

keletą kartų per 

metus 

 

Tema:          MOKYKLOS APLINKA  

 

Šios temos tikslas: Ugdyti  bendruomenės asmeninę atsakomybę už tvaresnę aplinką.  

Temos uždaviniai: 

1. Įgalinti mokyklos aplinką teikti aktualią aplinkosauginę  informaciją  bendruomenei; 

2. Populiarinti tvaraus gyvenimo būdo idėjas mokyklos edukacinėse erdvėse. 

 

Veiksmai 

 

Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai kainuos? Ar tai buvo 

sėkminga? 

Idėjos ateičiai 

 

„Labas, pagaliau 

susitikom!” – popietė, 

skatinanti tausojančio 

iškylavimo gamtoje 

tradicijas 

Metodininkė Valda 

Briedienė 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Įgytos žinios ir 

tobulinti iškylavimo 

gamtoje įgūdžiai  

Mokinių įgytų žinių ir 

įgūdžių lygis 

praktinėje veikloje 

Išlaidos laužo 

kūrenimui, 

užkandžiams 

Veiklos gali būti 

tęstinės 



„Pažinkime medžius ir 

krūmus iš lapų“ – 

mokymai programos 

„Kaip prisijaukinti 

lapę“ mokiniams 

Vyr. metodininkė 

Rima Ivanauskienė 

2021 m. 

spalio mėn. 

Vaikų gebėjimai 

praktinėje patyriminėje 

veikloje atpažinti 

augalus  

Dalyviai geba 

atpažinti artimoje 

aplinkoje augančius 

augalus ir juos 

puoselėja 

Nekainuoja Sėkmės kriterijus- 

įgytos žinios ir 

besiformuojantys 

įgūdžiai 

„Šokim į daržininko 

batus!” – rudens darbų 

darže mokymai 

programos „Kaip 

prisijaukinti lapę“ 

mokiniams 

Metodininkė Valda 

Briedienė 

2021 m. 

spalio mėn. 

Atlikti darbai 

mokomajame darže- 

nuimtas derlius, lysvės 

sutvarkytos 

Mokiniai sėkmingai 

atliko praktinį darbą 

Įrankių 

atnaujinimo kaštai 

Veiklos tęstinės 

„Tavo 15 žingsnių 

klimato kaitai 

mažinti“- pamokos 

Klimato kaitos dienai 

paminėti NVŠ 

programų  mokiniams  

Grupių vadovai, 

gamtosauginis 

komitetas 

2021 m. 

spalio mėn. 

Užsiėmimai vyksta 24 

grupėse  

Grupėse aptariama, 

atliekami projektiniai 

darbai 

Nekainuoja Kasmet organizuoti 

klimato kaitos 

mažinimui skirtas 

veiklas 

Parengta ekspozicija 

„Ekologijos 

pamokėlės“ ir 

eksponuojama 

ekologijos klasėje 

praktinei lankytojų 

veiklai 

Metodininkė Valda 

Briedienė 

2021 m. 

spalio mėn. 

Pokalbyje su 

lankytojais 

Lankytojų 

susidomėjimas, 

aktyvus įsitraukimas 

atliekant užduotis 

Priemonių 

ekspozicijai 

sukurti įsigijimo 

kaštai 

Populiarinti šią 

ekspoziciją 

Mokyklos edukacinių – 

rekreacinių erdvių 

puoselėjimas ir 

turtinimas 

Direktorė Vaiva 

Jankauskienė,  

gamtosauginis 

komitetas 

2022 m. kovo 

– birželio 

mėn. 

Atliktų darbų apimtis,  

pokyčiai edukacinėje –

rekreacinėje mokyklos 

aplinkoje 

 Atnaujintas 

„Vabaliukų 

viešbutis“, restauruoti 

mediniai mažosios 

architektūros 

elementai,  pakeisti 

naujais stovai 

dviračiams, pagerintos  

triušių lauko aptvaro  

sąlygos. Bendraujama 

su kaimynais dėl 

nenušienautos 

Naudojamos 

biudžeto ir 

projektinės lėšos 

Veiklos numatomos 

aptariant su 

bendruomene, 

atsižvelgiant į 

gamtosauginio 

audito išvadas 



teritorijos. 

„Padovanok namus 

sparnuočiui“ - inkilų 

paukšteliams gamybos 

akcija, skirta 40 - ies 

paukščių dienai,   

inkilų paroda 

Vyr.metodininkė 

Rima Ivanauskienė,  

gyvūnų priežiūros 

specialistė Jurgita 

Fiodorovienė 

2022 m. kovo 

mėn. 

Akcijos metu pristatytų 

inkilų skaičius ir 

kokybė. 

Pristatyti inkilai 

kokybiški ir yra 

tinkami gyventi 

paukščiams. 

Diplomai, 

padėkos, prizai 

dalyviams. 

Informacija 

skelbiama 

žiniasklaidoje. 

„Aplinka ir aš“ - 

mokinių gamtininkų 

mokslinė konferencija 

Metodininkė  

Regina Jakštonienė, 

mokinė  

Roberta Rakašiūtė  

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

 Dalyvaus ne mažiau  

35 mokiniai iš 10 

švietimo įstaigų, 15 

parengtų pranešimų  

Įvertinę pranešimų 

kokybę ir 

analizuojamų temų 

aktualumą 

Padėkų ir 

dovanėlių 

dalyviams kaštai 

Rinktis metų temą 

konferencijai 

Aplinkos tvarkymo 

talkos  „Pas mus gražu. 

Bus dar gražiau!“ 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

metodininkė Valda 

Briedienė 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Akcijos dalyvių 

skaičius, sutvarkytos 

teritorijos apimtis 

Tuoj po talkų Kainuos šiukšlių 

maišai, pirštinės, 

didesnio kiekio 

įrankių, priemonių 

įsigijimas. 

Talkose dalyvauja 

visi Gamtos 

mokyklos 

darbuotojai, 

programų „Kaip 

prisijaukinti lapę“ ir 

„Žemei reikia 

draugų“ mokiniai 

Įgyvendinti projektą 

„Auginkime kartu“, 

(daržininkavimo 

praktinės veiklos)  

pavasarį ir rudenį 

Valda Briedienė,  

Lina Zubkienė, 

programos „Gamtos 

takeliu“ ugdytiniai 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Lopšelių-darželių 

komandų aktyvumas 

dalyvaujant 

daržininkavimo 

projekte „Auginkime 

kartu“.  Įrengtos 

naujos lysvės, jose 

užaugintas derlius, 

užaugintas „Pupelių 

namelis“ 

Atsiliepimai po 

renginio. 

Kainuos naujų 

daržininkavimo 

priemonių 

įsigijimas 

Renginyje dalyvauja 

10-11 lopšelių-

darželių komandų. 

Straipsniai 

žiniasklaidoje 

Savarankiška edukacija 

Panevėžio gamtos 

mokykloje, skirta 

aplinkosauginiam 

prusinimui, ekologinei 

saviugdai, pastabumui 

gamtoje ir aplinkoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Virginija 

Kuzmienė, 

gamtosauginio 

komiteto nariai 

2022 m. 

gegužės- 

spalio mėn. 

Parengta vaizdinė 

priemonė – 

informacinis Gamtos  

mokyklos žemėlapis su 

apžiūros stotelėmis ir 

užduotimis jose (20 

vnt.), ne mažiau 130 

Lankytojų atsiliepimai Vaizdinės 

priemonės 

gamybos kaštai 

Informacijos sklaida  



lavinti lankytojų dalyvaus 

savarankiškoje 

edukacijoje  

„Pažink ir puoselėk 

savo aplinką“ – žygis, 

skirtas Pasaulinei 

aplinkos apsaugos 

dienai 

Vyr. metodininkė 

Rima Ivanauskienė, 

mokiniai, 

gamtosauginio 

komiteto nariai 

2022 m. 

birželio mėn. 

Dalyvaus  50 mokinių, 

parengti užduočių lapai 

kelionei  

Dalyvių skaičius, 

atliktų užduočių koky- 

bė 

Priemonių 

edukacijai prie 

laužo, padėkų ir 

dovanėlių už 

geriausiai atliktas 

užduotis kaštai 

Populiarinti kaip 

kelionę biologinės 

įvairovės pažinimui 

„Kad kiemas būtų 

žalias“ – tradicinė 

dalinimosi sodinukais,  

augalų daigais mugė, 

skirta pasaulinei 

aplinkos apsaugos 

dienai paminėti 

Regina Jakštonienė, 

mokytojai, 

gamtosauginio 

komiteto nariai  

2022 m. 

birželio mėn. 

(kasmet tuo 

pačiu laiku) 

Kiek buvo dalyvių, 

kiek mugėje buvo 

pasiūlyta sodinukų, 

vietos bendruomenių 

įsitraukimas 

Suskaičiuosime, kiek 

dalyvių pasikeitė 

sodinukais, 

palyginsime su 

praėjusiais metais 

Nieko Šią mugę aktyviau 

populiarinti miesto 

visuomenės tarpe 

„Stebiu, pažįstu ir 

mokausi gamtoje"- 

mokymai mokiniams, 

skirti pasaulinei 

aplinkos apsaugos 

dienai 

Vyr.metodininkė 

Rima Ivanauskienė,  

2022 m. 

birželio mėn.  

Renginiuose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius ir aktyvumas. 

Dalyvių įgytos žinios ir 

įgūdžiai (įvertinsime, 

atliekant užduotis) 

Atsiliepimai po 

renginio 

Kainuos užduočių 

aplankų 

gaminimas, prizai 

dalyviams 

Mokymai gali vykti 

kasmet ir tapti  

tradiciniais. 

 

Veiksmų planą parengė Panevėžio gamtos mokyklos gamtosauginis komitetas 

 

Gamtosauginės programos koordinatorė mokykloje Valda Briedienė 

 


