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GAMTOSAUGINIO AUDITO APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

 

 

2022 m. rugsėjo 28 d. Gamtos mokykloje vyko Gamtosauginių mokyklų komiteto susirinkimas, kurio metu nariai 2022-2023 m. m. nutarė gilintis į 

klimato kaitos ir sveikos gyvensenos temas. Audito anketos buvo parengtos pagal šias temas. Anketų formatas pasirinktas pagal dabartinius mokyklos 

poreikius, siekiant išsiaiškinti, kuriose srityse stiprinti ugdytinių žinias, gebėjimus. Anketos buvo išdalintos 38 mokiniams ir Gamtosauginio komiteto 

nariams. Tiek ekologinio sąmoningumo, tiek sveikos gyvensenos įgūdžių klausimynai atskleidė problemines sritis, ties kuriomis mokykla turėtų dirbti 

2022-2023 m. m. 

 

Ekologinio sąmoningumo klausimynas nagrinėjo tokias potemes: vanduo, elektra, transportas, atliekų tvarkymas, daržovių, vaisių, uogų auginimas, 

atsakingas vartojimas ir šiukšlinimas.  Apklausos rezultatai parodė, kad sritys, kuriose reikėtų ugdyti didesnį sąmoningumą yra transportas, vandens ir 

elektros eikvojimas, atliekų rūšiavimas ir savo maisto auginimo kultūros puoselėjimas. 

 

Sveikatos įgūdžių ir psichologinės savijautos anketa atskleidė, jog mokiniai sunkiai pažįsta vaistinius augalus, mažai susiduria su daržovių auginimu, 

dažnai valgo greitąjį maistą ir geria saldžiuosius gėrimus. Dauguma yra patyrę patyčių. 

 

Atsižvelgus į audito išvadas, buvo parengtas veiksmų planas. Plane - veiklų, stiprinančių sveikos gyvensenos įgūdžius ir emocinį komfortą 

organizavimas, bendruomenės, mokinių ir mokytojų telkimas tvaraus gyvenimo būdo nuostatų ir ekologinio sąmoningumo formavimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA 

 

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 

2022-2023 M.M. 

 



Tema:       KLIMATO KAITA 
Šios temos tikslas: Ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą. 

Temos uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius ir bendruomenės narius įsitraukti į aplinkosauginių problemų sprendimą; 

2. Skiepyti jausmą, kad kiekvienas gali turėti didelės įtakos siekiant sušvelninti klimato kaitos pasekmes; 

3. Formuoti tvaraus gyvenimo būdo nuostatas. 

 

Veiksmo pavadinimas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai 

kainuos? 

Idėjos ateičiai 

Mokyklos patalpose 

rūšiuoti atliekas 

 

 

Metodininkė Dovilė 

Šablinskienė, 

mokyklos mokiniai ir 

darbuotojai 

Nuolat Išvežamų buitinių 

atliekų kiekis 

Išvežamų buitinių 

atliekų kiekis yra toks 

pat arba mažesnis nei 

praėjusiais metais 

Kainuos įsigyti 

šiukšlių maišus 

rūšiuotų atliekų 

sandėliavimui ir 

pridavimui. 

Kartu su mokyklos 

bendruomene 

planuoti kaip 

galėtume kasmet 

sumažinti išvežamų 

buitinių atliekų 

kiekį 

Mokyklos teritorijoje: 

parke, darže, gėlynuose 

susidariusias organines 

atliekas kompostuoti. 

Lapų grėbimo talka 

„Lapų šėlsmas“  

Mokyklos mokiniai 

ir darbuotojai, 

metodininkė Vaida 

Sarapienė, 

Gamtosauginio 

komiteto nariai: 

Augustė 

Markauskaitė, Ema 

Lazauskaitė 

Pavasarį, 

vasarą, rudenį, 

Organinės atliekos 

kaupiamos 

kompostinėse, jos 

nepatenka į buitinių 

atliekų konteinerius. 

Mokyklos mokiniai 

susipažįsta su „žaliųjų 

atliekų” tvarkymo būdu 

– kompostavimu.  

Kompostas naudojamas 

mokyklos darže 

Nieko – turime 

komposto dėžes 

 

Plėtojamos veiklos, 

skatinančios darnią 

daržininkystę 

Informacijos sklaida 

socialinėse medijose, 

skirta bendruomenės 

aplinkosauginiam 

sąmoningumui ugdyti 

„Eko minutė“. 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

būrelio „Jaunieji 

ekologai“ ugdytiniai. 

Nuolat Dalyvių įsitraukimas, 

aktyvumas, žinučių 

skaičius 

Lankytojų reakcijos, 

komentarai, surinktų 

patiktukų skaičius 

Kanceliarinės 

prekės medžiagai 

ruošti 

Skatinti visuomenę 

priimti aplinkai 

draugiškesnius 

pasirinkimus savo 

kasdienybėje 

Europos piliečių mokslo 

iniciatyva „Plastiko 

piratai“. 

Mokytoja Danguolė 

Glušokienė, 

metodininkės Vaida 

Sarapienė, Dovilė 

Šablinskienė, būrelio 

„Gamtos atradimai“ 

mokiniai 

2022 m. 

spalio mėn. 

Surinktų šiukšlių 

kiekis, mikroplastiko 

dalelių kiekis patekęs 

į tinklą. 

Padidėjęs mokinių 

įsitraukimas į 

mokslines veiklas, jų 

reakcijos, gebėjimas 

reflektuoti, sieti veiklas 

su kasdieninio 

gyvenimo įpročiais. 

Dalį priemonių 

parūpina projekto 

organizatoriai. 

Kitą dalį: šiukšlių 

maišai, 

svarstyklės, 

matavimo juostas 

parūpins mokykla 

Skatinti mokinius 

dalyvauti 

projektuose, kurie 

formuoja tvarumo 

nuostatas 



Veiksmo pavadinimas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai 

kainuos? 

Idėjos ateičiai 

Globalinė mokyklų 

veiksmo diena: 

dalyvavimas iniciatyvoje 

„Laikas senka“. 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

būrelių „Jaunieji 

ekologai“, „Gamtos 

klasė“ ugdytiniai. 

2022 m. 

spalio 19 d. 

Dalyvių reakcijos, 

susidomėjimas 

vykdoma veikla 

 

Mokiniai susipažins su 

klimato kaitos 

pasekmėmis ir 

konkrečiais veiksmais 

prisidės prie 

iniciatyvos, 

skatinančios parodyti, 

jog visiems mus rūpi ir 

visi mes galime mažais 

žingsneliais prisidėti 

prie klimato kaitos 

mažinimo. 

Nieko – visas 

priemones 

mokiniai susikurs 

žiedinės 

ekonomikos 

principu. 

Įtraukti į 

iniciatyvas vis 

daugiau mokyklos 

bendruomenės 

narių ir kitų grupių 

vaikus 

Klimato savaitės 

renginiai:  

1.Pamokos„Tavo 15 

žingsnių klimato kaitai 

mažinti“, skirtos Gamtos 

mokyklos programų 

mokiniams. 

 

 

2.Klimato kaitos dienos 

paminėjimas: 

Skrajučių apie klimato 

kaitą dalinimas už 

mokyklos teritorijos ribų 

ir viktorina „Klimato 

kaita: Stabdyti negalima 

delsti?“ būrelių „Gamtos 

klasė“ ir „Jaunieji 

ekologai mokiniams“. 

Metodininkės Dovilė 

Šablinskienė, Daiva 

Mulevičienė, 

Gamtosauginis 

komitetas, Gamtos 

mokyklos mokytojai. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Dalyvavusių grupių 

skaičius, išdalintų 

skrajučių kiekis. 

Užsiėmimus vedė 

daugiau nei 50 proc. 

grupių, išdalinta 

daugiau kaip 20 

skrajučių. 

 

 

Kainuos 

kanceliarinės 

prekės viktorinos  

organizavimui ir 

prizai dalyviams. 

Skrajučių 

gamyba. 

Straipsniai 

žiniasklaidoje, 

miesto 

savivaldybės 

tinklapyje 

Europos atliekų 

mažinimo savaitei skirti 

mokymai „Pirkdamas 

mąstau, rūšiuodamas 

taupau“, bendrojo 

lavinimo mokyklų 5-ų 

Metodininkė Dovilė 

Šablinskienė 

 

2022 m. 

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

Renginiuose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius 

 

Dalyvavo ne mažiau 

kaip 50 mokinių. 

Dalyvių įgytos žinios ir 

įgūdžiai po mokymų 

(įvertinsime, atliekant 

užduotis) 

Nieko – mokymai 

jau yra parengti. 

Mokymus 

organizuoti 

vyresnių klasių 

mokiniams 



Veiksmo pavadinimas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai 

kainuos? 

Idėjos ateičiai 

klasių mokiniams.  

Kūrybinių darbų 

konkursas mokiniams 

„Eko žaisliukas – eko 

eglutei“, panaudojant 

gamtines medžiagas ir 

skatinant mažiau pirkti. 

Metodininkė Inga 

Minkevičienė 

2022 m 

gruodžio mėn.  

Renginyje 

dalyvavusių įstaigų 

skaičius. 

Dalyvavo ne mažiau 

kaip 10 įstaigų. 

Ugdomos tvarumo 

nuostatos, kūrybinė 

saviraiška  

Dalyvių išlaidos Žaisliukų parodą 

surengti ne tik 

mokykloje, bet ir 

kitose miesto 

įstaigose 

Akcija „Sugedo? 

Nebereikalingas? – 

atiduok perdirbti“ 

(elektros atliekų 

surinkimas) 

Metodininkė Dovilė 

Šablinskienė, 

Gamtosauginio 

komiteto nariai: 

Izabelė Petraškaitė, 

Arūnė Jakštonytė,  

Gamtos mokyklos 

būrelių mokytojai. 

2022 m. 

lapkričio 14-

23 d. ir 2023 

m. balandžio 

3-12 d. 

Surinktų elektroninių 

atliekų kiekis 

kilogramais 

Surinktų elektroninių 

atliekų kiekis didesnis 

nei 100 kg  

Nieko – surinktas 

elektronines 

atliekas išveš 

nemokamai. 

Supažindinti 

mokinius, kur tos 

atliekos yra 

išvežamos ir kaip 

tvarkomos 

Parengta nauja edukacinė 

programa apie klimato 

kaitą, jos poveikį 

planetai. 

Metodininkė Dovilė 

Šablinskienė 

2023 m. 

sausio – 

birželio mėn. 

Grupių, 

dalyvaujančių 

užsiėmimuose 

skaičius. 

Pravesta 10 edukacinių 

užsiėmimų 

Priemonės 

edukacijai 

parengti 

Edukacinė 

programa gali 

atitikti STEAM 

kriterijus 

Aplinkos tvarkymo 

akcija „Pas mus gražu – 

bus dar gražiau“ 

Metodininkė Dovilė 

Šablinskienė, 

Gamtosauginio 

komiteto nariai: 

Elizabeth Ona 

Žagunytė, Tėja 

Ivanovaitė, 

mokyklos grupių 

vaikai 

2023 m. 

balandžio 

mėn. 

Akcijoje dalyvavusių 

grupių skaičius 

Į akciją įsitraukė 50 

proc. mokyklos grupių. 

Kainuos šiukšlių 

maišai, pirštinės 

Skatinti rūpintis 

aplinka ne tik 

akcijos metu, bet ir 

po jos 

„Aplinka ir aš“ - mokinių 

gamtininkų mokslinė 

konferencija 

Metodininkė  

Dovilė Šablinskienė, 

mokinė  

Danielė 

Lukoševičiūtė  

2023 m. 

balandžio 

mėn. 

Dalyvaujančių 

mokyklų ir mokinių, 

parengtų pranešimų 

skaičius 

Konferencijoje 

dalyvavo ne mažiau 35-

ų mokinių 

Padėkos ir 

dovanėlės 

dalyviams 

Parengti pranešimai 

pristatomi ir kitose 

Panevėžio miesto 

ugdymo įstaigose 

Pasaulinės aplinkos 

apsaugos dienos 

Metodininkė Vaida 

Sarapienė, 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Dalyvaujančių grupių 

skaičius  

Žygyje dalyvavo 2-3 

mokyklos grupės  

Transporto, 

kuriuo vaikai 

Žygis gali tapti 

tradicinis. 



Veiksmo pavadinimas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai 

kainuos? 

Idėjos ateičiai 

minėjimo žygis į Žaliąją 

girią  

 

Gamtosauginio 

komiteto nariai: 

Emilis Žiaugra, 

Matas Dalinda 

važiuos iki 

Žaliosios girios, ir 

vaišių vaikams  

išlaidos 

Pasaulinės aplinkos 

apsaugos dienos 

minėjimas „Kad kiemas 

būtų žalias“ 

Metodininkė Daiva 

Mulevičienė 

2023 m. 

birželio mėn. 

Įsitraukusių 

bendruomenės narių 

skaičius. 

Suskaičiuosime, kiek 

dalyvių pasikeitė 

sodinukais, palyginsime 

su praėjusiais metais 

Vaišės prie laužo Gamtos mokyklos 

bendruomenės 

įsitraukimas į 

žaliojo kiemo 

puoselėjimo 

veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:          SVEIKA GYVENSENA  

 

Šios temos tikslas: Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.  

Temos uždaviniai: 

1. Inicijuoti patrauklias ir aktyvias veiklas mokykloje pristatant įvairias mitybos, aktyvaus gyvenimo būdo idėjas; 

2. Mokyti vaikus suvokti, kad sveika gyvensena susideda iš daugelio veiksnių: mitybos, sporto, emocinės savijautos, aplinkos; 

3. Populiarinti tvaraus gyvenimo būdo ir švarios aplinkos idėjas mokyklos edukacinėse erdvėse. 

 

Veiksmai 

 

Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) 

žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai kainuos? Idėjos ateičiai 

 

Ekologiškų 

prieskoninių ir 

vaistinių žolelių lysvių 

sutvarkymas 

Metodininkė I. 

Minkevičienė, 

Gamtosauginio 

komiteto narė 

Nijolė Burkienė 

2022 m. ruduo 

– 2023 m. 

pavasaris 

Įrengtos dvi: 

prieskoninių žolelių ir 

vaistažolių lysvės 

Pasodintų vaistažolių 

rūšių skaičius, 

parengti kiekvieno 

augalo aprašai 

Nieko – dauguma 

vaistažolių 

daugiametės. 

Integruoti daugiau 

veiklų su 

vaistažolėmis ir 

prieskoninėmis 

žolelėmis mokyklos 

ugdymo programose 

„Šok į daržininko Metodininkė 2022 m. Mokyklos darže Pravesta ne mažiau 5- Kainuos sėklos Tęstiniai mokymai 



Veiksmai 

 

Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) 

žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai kainuos? Idėjos ateičiai 

 

batus“ praktiniai 

mokymai darže: sėja ir 

derliaus nuėmimas. 

Daržovių mišrainių 

gaminimas ir 

vaišinimasis. 

Dovilė 

Šablinskienė, 

Gamtos mokyklos 

ir miesto švietimo 

įstaigų mokiniai  

rugsėjis, 

2023 m. gegužė 

mokiniai patys sės ir 

nuims savo pasėtų 

daržovių derlių, iš jo 

pasigamins sveikas 

salotas ar užkandžius. 

ių užsiėmimų  

Smurto ir patyčių 

prevencija:  renginys 

„Aš noriu tave 

išgirsti“. 

Metodininkė Vaida 

Sarapienė, 

Gamtosauginio 

komiteto narė 

Evelina 

Pšetulskienė, 

Emilija Skardžiūtė, 

Goda 

Pribušauskaitė 

2022 m. spalio 

mėn. 

Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius  

Dalyvavo ne mažiau 

kaip 30 mokinių. 

Dalyvių įgytos žinios 

ir įgūdžiai 

(įvertinsime atliekant 

užduotis Kahoot 

programa) 

Kainuos 

kanceliarinės 

prekės, prizai 

dalyviams 

Atnaujinamas 

renginio formatas ir 

veiklos 

„Draugystės laužas“- 

popietės` Gamtos 

mokykloje (neigiamų 

socialinių  veiksnių 

prevencijos projekto 

“Noriu būti saugus” 

veiklos kartu su 

Gamtos mokyklos  

mokiniais. 

Metodininkė Vaida 

Sarapienė, 

mokytojai, 

Gamtosauginio 

komiteto narė 

Nijolė Burkienė 

 

2022 m. 

lapkričio mėn.  

 

 

 

 

Renginyje dalyvavusių 

grupių skaičius 

 

 

Dalyvauja 3-4 grupės 

 

 

 

 

Kainuos vaišės 

prie laužo 

 

 

 

 

Atnaujinamas 

renginio formatas ir 

veiklos 

 

 

Mokymai: „Maisto 

priedai: Kas slypi už 

E?“  

Susitikimas ir diskusija 

su maisto technologe 

Asta Kairiūkšte. 

Metodininkė 

Dovilė 

Šablinskienė, 

Gamtosauginio 

komiteto narės: 

Izabelė Petraškaitė, 

Ema Lazauskaitė 

2023 m. sausis Įsitraukusių 

bendruomenės narių 

skaičius 

Dalyvavo ne mažiau 

30 bendruomenės 

narių. Dalyvių 

diskusija, 

įsitraukimas, įgytos 

žinios 

Dovanėlė 

pranešėjui 

Kasmet organizuoti 

mokymus apie 

sveiką gyvenseną su 

tam tikros srities 

specialistais 

 

Edukacijos apie 

vaistažoles ir jų naudą 

parengimas. 

Metodininkė Vaida 

Sarapienė 

2023 m. kovo – 

birželio mėn. 

Pravestų užsiėmimų 

skaičius 

Pravesta ne mažiau 5-

ių edukacinių 

užsiėmimų 

Priemonės 

edukacijai 

parengti 

Metodinės 

medžiagos 

parengimas apie 

vaistažoles ir 

prieskonines žoleles 



Veiksmai 

 

Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

 

Kaip galime tai 

įvertinti? 

 

Kaip (kada) 

žinosime 

ar mūsų veikla buvo 

sėkminga? 

Kiek tai kainuos? Idėjos ateičiai 

 

mokyklos grupių 

mokiniams 

Tiriamoji, STEAM 

veikla: „Maža, bet 

galinga“ 

Mokiniai susipažins su 

mikrožalumynais, juos 

augins, skaičiuos per 

kiek laiko jie užauga, 

diskutuos apie jų naudą 

organizmui. 

Grupės „Jaunieji 

ekologai“ 

mokiniai, 

mokytoja Dovilė 

Šablinskienė, GMP 

komiteto narė 

Augustė 

Markauskaitė 

2023 m. vasaris Parengta stebėjimų 

lentelė, užaugę 

žalumynai 

Parengtas pranešimas 

konferencijai  

Kainuos sėklos Metodinės 

medžiagos 

parengimas apie 

mikrožalumynų 

auginimą Gamtos 

mokyklos 

mokytojoms 

Dviračių laikiklių 

mokyklos teritorijoje 

atnaujinimas 

Direktorė Vaiva 

Jankauskienė, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams Saulius 

Gurskas, 

Gamtosauginio 

komiteto nariai 

2023 m. gegužė Dviračių laikiklių 

naudojimas  

Mokyklos 

bendruomenei 

sudarytos patogios 

sąlygos dviračiams 

laikyti 

Kainuos laikiklių 

įsigijimas 

Skatinti  sveikesnį ir 

tvaresnį keliavimo 

būdą mokyklos 

bendruomenės 

nariams ir 

lankytojams 

„Aš ir tu – mes visi 

kartu“ – fizinio 

aktyvumo ir emocinės 

sveikatos veiklos 

Gamtos mokyklos 

mokiniams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Virginija 

Kuzmienė, 

vyresnioji 

metodininkė Rima 

Ivanauskienė 

2023 m. 

birželis 

Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius  

Dalyvavo ne mažiau 

100 mokinių. 

Atsiliepimai, patirtos 

vaikų emocijos po 

renginio  

Kainuos prizai 

dalyviams 

Plėtojamos fizinio 

aktyvumo ir 

socialinio - emocinio 

ugdymo veiklos 

 

 

 

 

Veiksmų planą parengė Panevėžio gamtos mokyklos gamtosauginis komitetas 

 

Gamtosauginės programos koordinatorė mokykloje Dovilė Šablinskienė, el.p. dowe123@gmail.com, tel.nr. 869942904 
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