
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas                                                                           Panevėžio gamtos mokykla 

 

                                                                                                                                               Veiksmų planas 2019-2020 m.m. 

 

 

Tema:          Atliekos 

 

Šios temos tikslas:  

Ugdyti aplinkosaugines vertybes ir skatinti mokinius aktyviai dalyvauti gamtosauginėje veikloje. 

Temos uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius ir bendruomenės narius rūšiuoti atliekas; 

2. Puoselėti atsakingo ir taupaus vartojimo įpročius; 

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; 

Įsigyti papildomai 2 

stacionarias šiukšliadėžes 

ir jas naudoti mokyklos 

teritorijoje 

Ūkvedė Stasė 

Baraišienė, 

Buhalterė Rima 

Stašelienė 

2020 m. 

pavasarį.  

Šiukšlių dėžes įrengti  

vietose, patogiose 

lankytojams ir prie 

laužavietės 

Mokyklos lankytojų 

atsiliepimai 

Kainuos įsigyti 

šiukšlių dėžes 

 

Mokyklos teritorijoje: 

parke, darže, gėlynuose 

susidariusias organines 

atliekas kompostuoti 

 

 

Ūkvedė Stasė 

Baraišienė, 

mokyklos mokiniai 

ir darbuotojai 

Rudenį, 

pavasarį, vasarą 

Organinės atliekos 

kaupiamos 

kompostinėse, jos 

nepatenka į buitinių 

atliekų konteinerius. 

Kai jau galėsime 

naudoti kompostą 

naujame mokyklos 

darže 

„Draugystės daržas“  

Nieko – turime 

komposto dėžes 

 

Mokyklos mokiniai 

susipažįsta su 

”žaliųjų atliekų” 

tvarkymo būdu – 

kompostavimu. 



Europos atliekų 

mažinimo savaitei skirti 

renginiai: 

 1. Edukacinės pamokos 

„Pirkdamas – mąstau, 

rūšiuodamas taupau“ 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų ugdytiniams. 

 

2. Viktorina 

“Rūšiuoji+perdirbi 

=saugai+taupai”,bendrojo 

lavinimo mokyklų 5-6 

klasių mokiniams. 

Gamtosauginis 

komitetas, grupė 

„Pažinimo takas 

2“, metodininkė 

Valda Briedienė, 

gamtosauginio 

komiteto narė 

Danielė 

Lukoševičiūtė. 

 

Metodininkė 

Regina 

Jakštonienė, 

gamtosauginio 

komiteto narė Ignė 

Petraitytė 

2019 m. 

lapkričio 28 d. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2019 m. 

lapkričio 14  

Renginiuose 

dalyvavusių mokinių 

ir Rožyno vietos 

bendruomenės narių 

skaičius ir 

aktyvumas, 

Dalyvių įgytos žinios 

ir įgūdžiai 

(įvertinsime, atliekant 

užduotis) 

Atsiliepimai po 

renginių. 

Nekainuos nieko, 

edukacinė pamoka 

jau yra parengta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuos 

kanceliarinės 

prekės viktorinos  

organizavimui  

Straipsniai 

žiniasklaidoje, 

miesto 

savivaldybės 

tinklapyje 

Atsisveikinimo su 

Kalėdų eglute dienos 

„Padėka už džiaugsmą“ 

 

Grupių „Gamtos 

klasė 2“ ir 

„Jaunieji 

gamtininkai“ 

mokiniai, 

metodininkė Valda 

Briedienė, GMP 

komiteto narys 

Arnas 

Lukoševičius 

2020 m. sausio 

8-9 d.  

Kiek renginyje 

dalyvių, kiek eglučių 

buvo pristatyta į 

Gamtos mokyklą. 

Kai sulauksime dalyvių 

iš miesto 

bendruomenės, 

mikrorajono ir kai prie 

mikrorajono konteinerių 

nesimėtys nupuoštos 

eglutės. 

Kainuos tik prizai 

atnešusiems 

eglutes 

Į renginį įtraukti 

Rožyno 

mikrorajono 

bendruomenę 

Aplinkos tvarkymo 

akcija “Darom 2020” 

 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

pavaduotoja 

ugdymui Virginija 

Kuzmienė 

2020 m. 

balandžio mėn. 

Akcijos dalyvių 

skaičius, sutvarkytos 

teritorijos apimtis, 

surinktų šiukšlių 

kiekis 

Tuoj po akcijos Nieko Akcijoje dalyvauja 

visi Gamtos 

mokyklos 

darbuotojai, būrelių 

„Gamtos 

akademija“, 

„Gamtos mozaika“ 

mokiniai  

Akcija „Į mokyklą – 

švariu keliu“ 

Grupių „Mažieji 

gamtininkai“ ir 

2020 m. kovo-

gegužės mėn. 

Akcijos dalyvių 

skaičius, sutvarkytos 

Atsiliepimai po akcijos Kainuos šiukšlių 

maišai, pirštinės, 

Į akciją įsijungia 

socialiniai 



„Pažinimo takas“ 

mokiniai ir 

mokytojos Jurgita 

Pociuvienė, Valda 

Briedienė, 

gamtosauginio 

komiteto narė 

Liepa Stragytė 

teritorijos apimtis, 

surinktų šiukšlių 

kiekis 

vaišės 

darželinukams 

partneriai – 

Panevėžio 

lopšeliai-darželiai  

„Pušynėlis“ ir 

„Rūta“  

Aplinkos tvarkymo 

talkos Smėlynės – 

Jurginų gatvių plote 

 

 

Gamtosauginio 

komiteto narė Ana 

Horban, 

metodininkė 

Regina Jakštonienė 

2020 m. 

balandžio mėn. 

Akcijos dalyvių 

skaičius, sutvarkytos 

teritorijos apimtis, 

surinktų šiukšlių 

kiekis 

Tuoj po akcijos  Kainuos šiukšlių 

maišai, higienos 

priemonės, vaišės 

dalyviams prie 

laužo 

Į akciją pakviesti 

Gamtininkų vietos 

bendruomenę 

 Akcijos „Už tvoros – 

norim švaros“ (skatinti 

šunų vedžiojimo taisyklių 

laikymąsi) 

 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Gamtininkų vietos 

bendruomenė 

2020 m. 

balandžio-

gegužės mėn. 

Audito metu, 

įvertinus už 

mokyklos tvoros 

esančios teritorijos 

būklę  

Visus metus po akcijos Kainuos 

skrajučių, plakatų 

gaminimas, 

priemonių 

įsigijimas bei 

prizai dalyviams 

Akcijoje dalyvautų 

mokiniai, 

mokytojai, 

mokyklos 

darbuotojai, 

partneriai iš 

Rožyno 

progimnazijos, 

Gamtininkų vietos 

bendruomenė 

Akcijos „Sugedo? 

Nebereikalingas? – 

atiduok perdirbti“ 

(elektros atliekų 

surinkimas) 

  Gamtosauginio 

komiteto narė 

Sofija 

Mickevičiūtė,  

būrelių vadovai, 

GMP komiteto 

narė, tėvų atstovė 

Gražina 

Lukoševičienė 

2019 m. 

lapkričio mėn ir 

2020 m. kovo  

mėn. 

Surinktų atliekų 

kiekis ir atliekų 

kiekis, tenkantis 

vienam mokiniui 

Sužinosime iš projekto 

„Mes rūšiuojam“ 

organizatorių 

Prizai 

pristačiusiems 

daugiausiai 

elektroninės 

įrangos atliekų 

Akcijas kartoti 

keletą kartų per 

metus 

Kūrybinės dirbtuvėlės, 

panaudojant buitines 

atliekas, „Kalėdų 

džiaugsmas“  

Metodininkė Inga 

Minkevičienė, 

mokytoja Daiva 

Baubonienė 

2019 m. 

gruodžio mėn.  

Kiek renginyje bus 

dalyvių, kiek sukurta 

kūrybinių darbų.  

Sukurtų darbų paroda, 

laikantis principo: 

prikelti daiktą antram 

gyvenimui 

  



 

 

 

Tema:          Sveika gyvensena 

 

Šios temos tikslas: 

Aktyviai propaguoti vaikų ir jaunimo tarpe sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo kultūrą 

Temos uždaviniai: 

1. Inicijuoti patrauklias ir aktyvias veiklas mokykloje pristatant įvairius mitybos bei aktyvumo klausimus  

2. Mokyti vaikus savarankiškai auginti ir gaminti maistą, populiarinant  „Lėtojo maisto“ idėjas 

3. Formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklos bendruomenėje 

 

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 

 

„Valgymo žaidimų 

aikštelės“ (praktinė 

veikla – daržovių 

mišrainių gaminimas ir 

vaišinimasis) 

 

Grupės „Mažieji 

gamtos draugai“, 

„Gamtos mozaika“, 

„Gamtos klasė1“ ir 

mokytojos Inga 

Mačiulaitienė, 

Vaida Ūsienė, 

Rima Ivanauskienė  

2019 m. ruduo Mokyklos darže pačių 

mokinių užaugintos 

daržovės ir 

prieskoninės žolelės  

bus panaudotos eko 

maisto gaminimo 

praktiniuose 

užsiėmimuose 

Renginio metu ir po jo Kainuos maisto 

produktai, maisto 

ruošimo įrankiai 

Renginio partneriai – 

mokinių tėvai 

„Gamtos 

sveikatingumo takas“  

Judriųjų žaidimų 

olimpiada 

 

Grupių „Gamta-

mano draugas,  

„Žalieji 

meistreliai“ 

mokiniai ir  

mokytojai Vijoleta 

Vanagienė, Tadas 

Jakas 

2019 m. spalio 

mėn.  

Dalyvių skaičius ir 

aktyvumas 

Renginio metu ir po jo  Kainuos diplomai 

ir prizai 

Renginyje dalyvauja 

10-12 Gamtos 

mokyklos būrelių  

 Susitikimas su 

Panevėžio miesto ir 

rajono policijos 

komisariato 

Direktoriaus 

pavaduotoja V. 

Kuzmienė, 

metodininkė Valda 

2019 m. 

gruodžio mėn. 

Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius ir 

aktyvumas. Dalyvių 

įgytos žinios ir įgūdžiai 

Atsiliepimai po 

renginio 

Kainuos 

kanceliarinės 

prekės, prizai 

dalyviams 

Gamtos mokyklos ir 

Beržų  

progimnazijos  

mokinių ir mokytojų 



bendruomenės 

pareigūnu ir vaikų 

bičiuliu Amsiumi “Būk 

saugus” 

Briedienė, GMP 

komiteto nariai 

(įvertinsime, atliekant 

užduotis) 

dalyvavimas 

bendroje veikloje 

 

„Sveikatos daržas“ 

Ekologiškų daržovių, 

prieskoninių ir 

vaistinių žolelių 

sodinimas, priežiūra, 

nuėmimas, paruošimas 

laikymui. 

 

Grupės „Mažieji 

gamtos draugai“ 

„Gamtos klasė2“, 

vyresnioji 

metodininkė Rima 

Ivanauskienė, 

mokytoja Inga 

Mačiulaitienė, 

GMP komiteto 

narė Rugilė 

Angelaitė 

2019 m. ruduo 

– 2020 m. 

pavasaris 

Mokyklos darže pačių 

mokinių užaugintos 

daržovės, vaistažolės 

bus panaudotos eko 

maisto gaminimo 

praktiniuose 

užsiėmimuose  

Daržoves, vaistažoles 

panaudosime 

užsiėmimuose apie 

sveiką mitybą 

Kainuos tik sėklos  

Aš ir Tu – Mes visi 

kartu“- fizinio 

aktyvumo veiklos 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams 

Dir.pav. Virginija 

Kuzmienė, 

mokytoja Inga 

Mačiulaitienė 

2020 m. gegužė Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius ir 

aktyvumas. Dalyvių 

įgytos žinios ir įgūdžiai 

Atsiliepimai po 

renginio 

Kainuos sporto 

inventorius, prizai 

dalyviams 

Straipsniai 

žiniasklaidoje 

„Draugystės laužas“- 

popietės` Gamtos 

mokykloje (neigiamų 

socialinių  veiksnių 

prevencijos projekto 

“Noriu būti saugus” 

veiklos kartu su 
Panevėžio “Ąžuolo” ir 

Beržų progimnazijomis) 

Valda Briedienė, 

mokytojai Vaida 

Ūsienė, Romas 

Kupčinskas, Jūratė 

Nemanienė, GMP 

komiteto narė 

Toma Kripaitytė 

2019-10-22 Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius ir 

aktyvumas. Dalyvių 

įgytos žinios ir įgūdžiai 

Atsiliepimai po 

renginio 

Kainuos vaišės 

prie laužo 

Informacija 

žiniasklaidoje 



“Pirmoji pagalba” – 

susitikimas su VšĮ 

Panevėžio miesto 

greitosios medicinos 

pagalbos stoties 

atstovais ir mokymas, 

kaip suteikti pirmąją 

pagalbą iki atvykstant 

medikams. 

Metodininkė 

Regina 

Jakštonienė, 

mokytoja Gitana 

Jasaitienė 

2019 m. 

gruodis  

Renginyje dalyvavusių 

mokinių skaičius ir 

aktyvumas. Dalyvių 

įgytos žinios ir įgūdžiai 

   

 

Tema:          Mokyklos aplinka 

 

Šios temos tikslas: teikti aktualią aplinkosauginę  informaciją  visuomenei,  sudarant patrauklias sąlygas aplinkosauginiam ugdymui(-si) 

 Temos uždaviniai: 

1. Modernizuoti ir turtinti edukacines – rekreacines mokyklos erdves, 

2. Mokyti vaikus savarankiškai pasirinkti veiklą Gamtos mokyklos teritorijoje. 

 

 

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 

 

„Akmenų sodas“ – 

akmenų ir augalų 

kompozicijų įrengimas 

Direktorė Regina 

Kliminskienė, 

pavaduotoja ūkiui 

Stasė Baraišienė 

2019 m. ruduo Atnaujinta mokyklos 

estetinė ir edukacinė 

erdvė, skirta pažinti 

mūsų krašto akmenis ir 

alpinariumo augalus.  

Lankytojų ir 

mokyklos 

bendruomenės 

atsiliepimai 

Kainuos „Akmens 

sodo“ įrengimo 

paslauga ir augalai 

Renginio partneriai – 

mokinių tėvai 

„Rudens kraitelė 

2019“- gamtos gėrybių 

paroda – akcija 

Valda Briedienė, 

sąskaitininkė 

Gitana 

Skačkauskienė, 

tėvų atstovė 

Gražina 

Lukoševičienė, 

GMP komiteto 

narė  Danielė 

2019-09-24 ir 

25 d. 

Sukurtų lauko 

ekspozicijų kiekis, 

dalyvių skaičius 

Į Gamtos mokyklą 

pristatytų daržovių ir 

vaisių kiekis  

Prizai dalyviams Tradicinė akcija, 

kurios metu 

surinktos gėrybės 

panaudojamos 

mokyklos zoosodo 

gyvūnų gerovei 



Lukoševičiūtė 

„Žalioji savaitė“. 

Sodinukų mugės 

„Pasidalinkime“ 

organizavimas 

 

Grupės „Jaunieji 

tyrėjai“ ir  

„Gamtos klasė2“, 

metodininkė 

Regina 

Jakštonienė, 

mokytoja Rima 

Ivanauskienė , 

GMP komiteto 

narė Toma 

Kripaitytė 

2020 m. 

birželio mėn. 

(kasmet tuo 

pačiu laiku) 

Kiek buvo dalyvių, 

kiek mugėje buvo 

pasiūlyta sodinukų 

Suskaičiuosime, kiek 

dalyvių pasikeitė 

sodinukais, 

palyginsime su 

praėjusiais metais 

Nieko Šią mugę aktyviau 

populiarinti miesto 

visuomenės tarpe 

Įgyvendinti projektą 

„Auginkime kartu“, 

(daržininkavimo 

praktinės veiklos)  

pavasarį ir rudenį 

Valda Briedienė,  

Inga Mačiulaitienė, 

programos 

„Gamtos takeliu“ 

ugdytiniai 

2019-2020 m.  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 

13-14 lopšelių-

darželių komandų. 

Straipsniai 

žiniasklaidoje 

„Medžio pamoka“- 

medelių sodinimo 

mokymai 

Mokytoja Rima 

Ivanauskienė, 

GMP komiteto 

narė Roberta 

Rakašiūtė 

2020 m. 

balandis  

Renginiuose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius ir aktyvumas. 

Dalyvių įgytos žinios ir 

įgūdžiai (įvertinsime, 

atliekant užduotis) 

Tinkamai  pasodintų 

medelių skaičius  

Kainuos maisto 

produktai mokinių 

vaišinimuisi po 

renginių 

Gamtos mokyklos ir  

Beržų bei „Ąžuolo“  

progimnazijų  

mokinių ir mokytojų 

dalyvavimas 

bendroje veikloje 

 

„Vertybių medis“ – 

ekspozicija,  skirta 

ekologinio švietimo 

vertybių 

eksponavimui 

Direktorė Regina 

Kliminskienė, 

ūkvedė Stasė 

Baraišienė, 

metodininkė Vilma 

Baltuškienė,  

GMP komiteto 

2019 m. ruduo Aplinkos mažosios 

architektūros 

elementas, skirtas 

ekologinio švietimo 

vertybių eksponavimui 

Lankytojų ir 

mokyklos 

bendruomenės 

atsiliepimai 

Kainuos 

priemonės 

įrengimui. 

 



narys, tėvų atstovė 

Toma Vickuvienė 

       

 

 

Veiksmų planą parengė Panevėžio gamtos mokyklos Gamtosauginis komitetas 

 

GMP koordinatorė mokykloje Valda Briedienė 

 


