Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos
Gamtosauginės mokyklos veiklsmų planas 2017/2018 m.m.
Tikslas: Ugdyti mokinių ir kitų bendruomenės narių ekologinę kultūrą bei formuoti mokinių aplinkosaugos nuostatas, tvarkyti, tausoti bei
gražinti mokyklos aplinką, skatinti mokinius ir kitus bendruomenės narius rinkti bei rūšiuoti atliekas.
Veikla

Atsakingi

Mokyklos Gamtosauginio komiteto Direktorius
įkūrimas
Gedeikis

Įgyvendinimo
terminai
Algirdas Rugsėjo mėn.

Kaip tai atlikti

Išleistas
progimnazijos
direktoriaus įsakymas
Aplinkosauginis auditas mokykloje Direktorius
Algirdas Rugsėjo mėn.
Pasinaudota
audito
Gedeikis
anketos pavyzdžiu
Audito rezultatų aptarimas ir Gamtosauginis
Rugsėjo - spalio Aptarti
audito
gamtosauginės
veiklos
plano komitetas
mėn.
rezultatai, pasirinktos
sudarymas
veiklos sritys 20172018 m.m.
Naujos
medžiagos
rengimas Direktorius
Algirdas Spalio – gegužės Naujos
medžiagos
mokyklos internetiniam skyreliui Gedeikis
mėn.
pateikimas
„Gamtosauginė veikla“ ir stendui
„Gamtosauginė veikla“

Veiklos rezultatas
Įkurtas
Gamtosauginis
mokyklos komitetas
Apibendrinti ir paskelbti audito
rezultatai
Sudarytas
progimnazijos
gamtosauginės veiklos planas

Mokyklos
puslapyje:

internetiniame

skiltyje
„Gamtosauginė
veikla“
ir
stende nuolat bus viešinama ir
atnaujinama medžiaga apie
mokyklos gamtosauginę veiklą
www.sauletekis.org

Mokyklos aplinka
Uždaviniai:
1. Dalyvauti mokyklos aplinkos tvarkymo akcijose.
2. Puoselėti mokyklos aplinką.
Mokyklos aplinkos tvarkymo talkos

Gamtosauginis
Spalio
komitetas;
Mokinių mėn.
taryba

Aprašų apie mokyklos teritoriją Gamtosauginis
augančius medžius ir perinčius komitetas
paukščius, parengimas

–

gegužės 5 – 8 klasių mokiniai,
savanoriai prisideda
prie
aplinkos
tvarkymo darbų
Spalio – balandžio Bus
renkama
mėn.
informacija
apie
mokyklos terotorijoje
augančius medžius ir
perinčius paukščius

Mokyklos aplinka bus jaukesnė
ir gražesnė

Bus parengti ir specialiose
vietose pritvirtinti aprašai

Naujų lesyklėlių
gaminimas

paukšteliams 1 – 4 klasių atstovai

Gruodžio mėn.

Bus
įrengtos
2
stacionarios ir 14
mažų
lesyklėlių
paukšteliams
Naujų inkilų gaminimas ir įkėlimas 1 – 8 klasių atstovai
Vasario – balandžio Bus pagaminti nauji
į mokyklos teritorijoje augančius
mėn.
inkilai ir įkelti į
medžius
mokyklos terotorijoje
augančius medžius
Alpinariumo (II dalies) įrengimas
Mokyklos
Balandžio – gegužės Mokyklos teritorijoje
bendruomenė
mėn.
bus užbaigtas įrengti
mokyklos
alpinariumas
Pojūčių pažinimo tako įrengimas
Direktoriaus
Balandžio – gegužės Mokyklos vidiniame
pavaduotojas
mėn.
kiemelyje bus įrengtas
administracijos ir ūkio
specialus takas
reikalams G.Juška

1 – 4 klasių mokiniai žiemos
laikotarpiu prižiūrės lesyklėles
ir rūpinsis, kad jose netrūktų
maisto paukšteliams
Bus įkurtas paukščių ir medžių
pažinimo takas su aprašais

Pagražės mokyklos aplinka

Vaikščiodami pojūčių taku,
mokiniai turės galimybę pajusti
skirtingų medžiagų paveikį
žmogaus organizmui

Rūšiavimas
Uždaviniai:
1. Išmokyti visą mokyklos bendruomenę rūšiuoti atliekas.
2. Tęsti atliekų rūšiavimą mokykloje.
Dalyvauti
rūšiuojam“

„Mes Gamtosauginis
komitetas

Visus mokslo metus

Pamokėlės 1 klasių mokiniams Gamtosauginis
„Mokomės rūšiuoti“
komitetas

Visus mokslo metus

Makulatūros rinkimo akcija

Vasario mėn.

Surinktų
išvežimas

projekte

elektronikos

Gamtosauginis
komitetas
atliekų Gamtosauginis
komitetas

Vasario – kovo mėn.

Atliekos
bus
rūšiuojamos į atskiras
dėžes – indus
Atliekos
bus
rūšiuojamos į atskiras
dėžes – indus
1 – 8 klasių mokiniai
atneš
sukauptą
makulatūrą į mokyklą
Nurodytoje
vietose
mokykloje
bus
kaupiamos
elektroninė atliekos

Atliekos bus rūšiuojamos

Mokiniai
išmoks
rūšiuoti atliekas
Bus
surinkta
makulatūra

ir

teisingai

išvežta

Centralizuotai bus išvežtos
sukauptos elektroninės atliekos

Edukacinė veikla
Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių ekologinę kultūrą bei suteikti galimybę dalyvauti įvairiuose projektuose ir viktorinose.
2. Vykdyti konkursus, projektus.
Ekologinė – edukacinė
„Rudens kraitelė 2017“

akcija Pradinių
klasių Rugsėjo mėn.
mokiniai ir mokytojai

Projektas „Rudens dovanos“

Paroda
mokyklos
„Rudens spalvos“

bibliotekoje

Paroda, skirta pasaulinei gyvūnų
dienai

Akcija, skirta pasaulinei obuolio
dienai

Akcija – paroda „Keisk plastikinį
maišelį į tekstilinį

Projektas
žiemą“

„Padedu

Mokiniai
dalyvaus
užsiėmime
gamtos
mokykloje.
1-4 klasių mokiniai
Rugsėjo mėn.
Mokiniai į mokyklą
atsineš
gamtos
gėrybes
3c klasės mokiniai ir Spalio mėn.
Mokiniai
parengs
klasės vadovė
darbus tema „Rudens
spalvos“
3c klasės mokiniai ir Spalio 4 d.
Mokiniai
parengs
klasės vadovė
darbus,
skirtus
pasaulinei
gyvūnų
dienai
2b klasės mokiniai ir Spalio mėn.
Mokiniai
parengs
klasės vadovė
darbus,
skirtus
pasaulinei
obuolio
dienai
1 – 8 klasių mokiniai
Lapkričio – vasario Visi norintys 1 – 8
mėn.
klasių mokiniai kurs
tekstilinius maišelius

paukšteliams R.Plėtienė
R.Dovydienė
D.petrauskienė

Piešinių paroda „Paukšteliai žiemą“

1 – 4 klasės

Gruodžio
mėn.

Sausio mėn.

–

Iš gamtos gėrybių bus sudėtas
pano
Mokyklos fasadinėje pusėje bus
sudėta saulė iš gamtos gėrybių
Mokinių parengti darbai bus
eksponuojami
mokyklos
bibliotekoje.
Mokinių parengti darbai bus
eksponuojami
mokyklos
skaitykloje
Mokinių parengti darbai bus
eksponuojami II a. foje

Mokykloje
bus
surengta
sukurtų tekstilinių maišelių
paroda ir apdovanoti geriausieji
darbai
rinks Mokiniai parengtą informaciją
apie pristatys gamtos mokykloje

kovo Mokiniai
informaciją
Lietuvoje
gyvenančius
paukščius
1 – 4 klasių mokiniai Geriausieji
darbai
bus
pieš piešinius tema eksponuojami III a. galerijoje
„Paukšteliai žiemą“
„Mano“

Projektas „Už vieną
čiulbėsiu visą vasarėlę“

trupinėlį 1 – 4 klasės

Mažoji
gamtos
„Pelėdžiukas 2018“

olimpiada

Akcija“Kas nereikalinga – tapo
reikalinga“
Projektas „Mano augintinis“

Konkursas „Išgirsk
gamtos kalbą“

slapčiausią

Foto paroda „Gįžtantys paukščiai“

Gruodžio – vasario Mokiniai
dalyvaus
mėn.
akcijoje
mokykloje
bei
Gamtos
mokykloje
1 – 4 klasės
Vasario mėn.
Mokiniai
dalyvaus
olimpiadoje mokykloje,
o
geraiusiai
pasirodžiusieji
–
Gamtos mokykloje
1 – 4 klasės
Vasario mėn.
Mokiniai iš antrinių
žaliavų
gamins
darbelius
1 – 4 klasės
Sausio – gegužės Mokiniai
atliks
mėn.
kūrybinius
darbus
apie savo augintinius
1 – 4 klasės
Balandžio mėn.
Mokiniai
dalyvaus
konkurse
gamtos
mokykloje
2b klasės mokiniai ir Balandžio mėn.
Mokiniai fotografuos
klasės vadovė
grįžtančius paukščius
1 – 4 klasių mokiniai ir Kovo – balandžio 1 – 4 klasių mokiniai
klasių vadovai
mėn.
atliks
darbus,
dalyvaus viktorinoje

Renginiai, skirti Žemės dienai:
paroda „Mano žemė“, paroda
„Antras daikto gyvenimas“, gamtos
viktorina 3 – 4 klasių mokiniams
Skaitymo projektas „Per knygą – į 1 – 4 klasių mokiniai
gamtą“
Akcija „Pasodink jurginą“

1 – 4 klasių mokiniai

Dalyvavimas akcijoje „Darom“

1 – 8 klasių mokiniai

Išvyka į vandens valymo įrenginius A.Gedeikis
Berniūnuose

Rugsėjo – gegužės Mokiniai
mėn.
knygas
tematika
Balandžio mėn.
Mokiniai
jurginus
Balandžio mėn.

Spalio mėn.

Mokiniai
prisidės
prie
paukštelių lesinimo akcijos

Geriausiai pasirodę mokiniai
bus apdovanoti

Mokinių sukurti darbeliai bus
eksponuojami
mokyklos
erdvėse
Mokinių sukurti darbai bus
eksponuojami
mokyklos
erdvėse
Geriausiai pasirodę mokiniai
bus apdovanoti
Mokinių fotografijų paroda bus
surengta II a. foje
Mokinių atlikti darbai bus
eksponuojami
mokyklos
erdvėse

skaitys Perskaitę knygas, mokiniai
gamtos daugiau sužinos apie gamtą ir
jos išsaugojimą
sodins Keikviena
pradinė
klasė
pasodins po vieną jurginą ir jį
prižiūrės
Savanoriškas klasių Akcijoje dalyvavusių klasių
dalyvavimas akcijoje mokiniai
padės
sutvarkyti
„Darom“
miesto aplinką
Mokiniai susipažins Mokiniai įgaus daugiau žinių
su vandens valymo apie vandens valymą
įrengimais

Tarptautinis projektas „Žalioji Europa“
Uždaviniai:
1. Vykdyti bendras veiklas gamtosaugine tematika kartu su mokiniais iš Italijos, Slovėnijos, Lenkijos, Latvijos.
Išvyka į Slovėniją

L.Valickienė
R.Beinartaitė

Kalėdinių puokščių paroda

R.Beinartaitė

Viktorina 5 – 8 klasių mokiniams R.Beinartaitė
„Žemė žmonių rankose“
Nuotraukų paroda „Trapus gamtos R.Beinartaitė
pasaulis“

Rugsėjo 18 – 24 Mokinia
dalyvaus Mokiniai
turės
galimybę
dienos
projektinėje veikloje susipažinti
su
Slovėnijos
Slovėnijoje
mokinių
vykdoma
veikla
gamtosauginėje srityje
Gruodžio mėn.
Kiekviena
klasė Puokštės bus eksponuojamos
sukurs
Kalėdinę mokyklos erdvėse
puokštę
Balandžio mėn.
5 – 8 klasių komandos Geriausiai
pasirodžiusios
dalyvaus viktorinoje
komandos bus apdovanotos
Gegužės mėn.
5 – 8 klasių mokiniai Foto paroda bus eksponuojama
pateiks
nuotraukas Galerijoje „XII“.
Geriausi
parodai
darbai bus apdovanoti

