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1. Gamtosauginis komitetas 
 

 

Gamtosauginio komiteto nariai yra 9 

mokiniai (iš jų:  2 septintokai, 3 – aštuntokai, 

2 – devintokai ir 2 dešimtokai), bei 7 

mokytojai (iš jų: direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 2 – pradinukų mokytojos, dailės ir 

technologijų, informacinių technologijų, 

geografijos bei biologijos – chemijos 

mokytojos). 

Pareigos. Sritis už kurią atsakingas 

Pradinukų mokytojos atsakingos už 1 – 4 klasių 

gamtosauginę veiklą.  

Dailės ir technologijų mokytoja - už įvairius rajoninius ir 

respublikinius konkursus, kurių tematika yra apie gamtą. 

Informacinių technologijų mokytoja - už internetinio 

tinklalapio „Gamtosauginė veikla“ sutvarkymą. 

Likusieji komiteto nariai priklausomai nuo rengiamo 

konkurso, renginio pasiskirsto tam tikrais darbais.  

Į komitetą neįtraukėme tėvų, nes posėdžiai vyksta darbo 

metu, todėl jiems sunku būtų atvykti.  

Gamtosauginio komiteto pirmininkas(-ė) Biologijos – chemijos mokytoja Rasa Poškienė 

Kaip dažnai vyksta Gamtosauginio komiteto 

posėdžiai (parašyti datas kada jie vyko) 

Gamtosauginio komiteto posėdžiai vyksta kartą per du 

mėnesius, o reikalui esant ir dažniau.  

Ar Gamtosauginių mokyklų komiteto 

posėdžiuose dalyvauja mokinių tėvai, įstaigų 

ar įmonių atstovai?  

Svarbiausi klausimai aptariami gamtosauginiame komitete, 

klasių susirinkimuose.  

Tėvai posėdžiuose nedalyvauja,  nes jie vyksta darbo metu.  

Su Biržų regioninio parko direkcija bendraujama 

individualiai. 

Ar visada posėdžiu metu priimami 

sprendimai? Kaip jie priimami? 

Posėdžio metu priimami nutarimai bendruoju sutarimu. 

Nutarimai protokoluojami. 

Kokiu būdu Gamtosauginiam komitetui savo 

pasiūlymus gali išsakyti moksleiviai, kurie 

nedalyvauja posėdžiuose? 

Mokiniai gali kreiptis į bet kurį gamtosauginio komiteto narį, 

ir jam išsakyti arba raštu pateikti savo pasiūlymus ir  

pageidavimus. 

Kaip Gamtosauginis komitetas informuoja 

likusią mokyklos dalį apie savo priimtus 

sprendimus? 

Svarbiausieji sprendimai talpinami gamtosauginiuose 

stenduose mokykloje (Pirmame aukšte – pradinukų, o 

trečiame aukšte -  5 – 10 klasių gamtosauginė veikla), klasės 

valandėlių metu, mokyklos internetinio tinklalapio 

„Gamtosauginė veikla“ skyriuje. 

 

 

2. Auditas (aplinkosauginis situacijos įvertinimas) 
 

Kas ir kada atliko aplinkosauginį auditą? Gamtosauginį auditą atlieka Gamtosauginis komitetas.  

Pagrindinis auditas atliktas 2011 metais.  

Audito rezultatai skelbiami mokyklos gamtosauginiame 

stende bei mokyklos internetiniame tinklalapyje. 

Kiek moksleivių ir mokytojų apklausta? Apklausiama apie 60 procentų mokyklos mokytojų ir 

mokinių. 

Kokios temos buvo pasirinktos? Pirmo audito tikslas buvo išsiaiškinti bendrą gamtosauginės 

veiklos situaciją mokykloje, todėl tyrimo metu buvo 

analizuojamos visos gamtosauginės veiklos sritys: atliekos, 

mokyklos aplinka, energija, vanduo, sveika gyvensena, 

miškas ir transportas. 

 

Kas paaiškėjo iš pirmo aplinkosauginio 

audito? (trumpai aprašyti apklausos 

rezultatus) 

Audito metu paaiškėjo, kad mokykla daug dėmesio skiria 

gyvūnų priežiūrai (t.y. keliami inkilai, lesinami paukšteliai 

žiemą). 

Respondentai teigė, kad per mažai dėmesio skiriama atliekų 

rūšiavimui, sveikai gyvensenai, energijos ir vandens 

taupymui. Todėl nuspręsta daugiau dėmesio skirti sveikai 

gyvensenai ir atliekų rūšiavimui.  

Kas ir kada atliko tarpinį auditą? Tarpinio audito nevykdėme, nes kol kas mums pakanka 

informacijos ir galimų veiklos sričių iš pirmo audito 

rezultatų. 

Kiek moksleivių ir mokytojų apklausta? - 

Kokios išvados buvo padarytos atlikus 

tarpinį auditą ir palyginus jį su pirmuoju 

aplinkosauginiu auditu?  

- 

  

3. Veiksmų planas 
 

Kas dalyvavo įgyvendinant veiksmų planą?  Veiksmų planą įgyvendinant dalyvavo visi mokyklos 

bendruomenės nariai. 

Ar visa mokykla žinojo veiksmų planą? Manome, kad taip, bet aišku už kiekvieną mokinį ar 

mokytoją negalime visiškai garantuoti. 

Kaip ji apie tai buvo informuota? Veiksmų planas talpinamas mokyklos stende ir mokyklos 

internetiniame tinklalapyje. 

Pridėkite veiksmų plano kopiją. Pirminis planas metams daromas apibendrintas, nurodant 

svarbiausius akcentus. Po to tas planas yra plečiamas ir 

veikla detalizuojama kiekvienu atveju. 

 

 



4. Gamtosauginių mokyklų programos vykdymas 
 

Kokia dalis mokyklos bendruomenės 

dalyvavo įgyvendinant Gamtosauginių 

mokyklų programą?  

Visa mokykla. 

Ar mokinių iniciatyvumas didina 

Gamtosauginių mokyklų programos 

įgyvendinimą? 

Taip, nes nuo mokinių iniciatyvumo priklauso programos 

įgyvendinimo efektyvumas. 

Pateikite pavyzdžių kaip mokinių 

iniciatyvumas didina GMP įgyvendinimą? 

Kuria kūrybinius darbus, piešia piešinius, daro koliažus, 

kuriais puošiamas mokyklos interjeras, aplinka, dalyvauja 

gamtosauginiuose konkursuose. 

Aprašykite trumpai apie tai, ką mokiniai 

patys nuveikė programos įgyvendinimo 

labui, kokie surengti projektai, parodos, 

akcijos? 

Mokiniai be kūrybinių darbų, rengia įvairiausius 

trumpalaikius projektus pamokų metu, todėl nusprendėme, 

kad ir atskirų klasių mokiniai gali parengti stendus, tai ugdys 

jų atsakingumą.   

Priede pateikite mokymo planų pavyzdžių Pateikiami geografijos ir biologijos pamokų planų 

pavyzdžiai. 

 

5. Informavimas 
 

Kurioje mokyklos vietoje yra Gamtosauginių 

mokyklų programos informavimo stendas? 

Pagrindinis Gamtosauginių mokyklų stendas yra trečiame 

aukšte, o pirmame aukšte talpinami pradinukų gamtosauginės 

veiklos rezultatai.   

Kokia informacija pateikiama stende? Pateikiamas GM veiksmų planas, renginiai, projektai, 

konkursų nuostatai, svarbiausios naujienos. 

Kas yra atsakingas už ten pateikiamą 

informaciją? 

Geografijos, biologijos ir pradinukų mokytojos 

Kaip dažnai keičiama ir papildoma 

informacija stende? 

Informacija nuolat keičiama. Tai priklauso nuo jos 

aktualumo. Stendų medžiaga saugoma mokytojų aplankuose, 

plakatai – klasėse. 

Kokiais kitais būdais mokyklos 

bendruomenė informuojama apie 

Gamtosauginių mokyklų programą? 

(internetinė svetainė, lankstinukai, mokyklos 

laikraštis) 

1. Mokyklos internetinis puslapis 

2. Informacinis stendas mokykloje 

3. Lankstinukai (Paskutinis buvo apie atliekų rūšiavimą).  

Ar mokykla skelbiasi spaudoje? (prašome 

pateikti kopijas) 

Taip, Biržų krašto rajoniniame laikraštyje „Šiaurės rytai“ – 

2012 metais ir Žaliosios minties laikraštyje „Žalioji Lietuva“ 

– ankstesniais metais. 

Kaip mokyklos Gamtosauginių mokyklų 

programą vertina savivaldybės 

administracija (meras, švietimo skyrius, 

ekologas), seniūnas (-ė) ir kt.? 

Biržų rajono savivaldybės administracijos vietinio skyriaus 

vyr. ekologas Vytautas Zurba teigiamai vertina mūsų veiklą. 

Jis teikė rekomendaciją įsitraukti į Gamtosauginių mokyklų 

programą, taip pat dalyvavo 2012 metų viename iš Žemės 

dienos renginių, kurių metu skaitė pranešimą „Atliekų 

tvarkymo schema Biržų rajone“. 

 

Ar mokykla bendradarbiauja su kitomis 

švietimo įstaigomis? 

Šiemet užmezgėme ryšius su Pasvalio Svalios pagrindine 

mokykla.  

 

 

 

6. Gamtosauginis kodeksas 
 

Prašome plačiau apibūdinti kaip buvo 

sukurtas Jūsų mokyklos Gamtosauginis 

kodeksas? 

Gamtosauginis kodeksas sukurtas 2011 metais. Kiekviena 

klasė pateikė savo idėjas. Gamtosauginis komitetas atrinko 

geriausias mintis, o po to jas sudėjome į vieną gamtosauginį 

kodeksą, kuris gavosi iš trijų posmų.  

Kaip dažnai (jei taip yra) jis keičiamas, 

atnaujinamas? 

Nebuvo reikalo jo keisti. 

Kurioje mokyklos vietoje eksponuojamas? Mokyklos gamtosauginiame stende, esančiame  trečiame 

aukšte. 

Kaip yra užtikrinama, kad visi, tiek 

mokiniai tiek ir kiti mokyklos 

bendruomenės nariai jį matytų? 

Jis matomoje vietoje, nes  šalia pateikiama svarbi 

gamtosauginė informacija. 

Pateikite Gamtosauginio kodekso 

nuotrauką 

Nuotrauka pateikiama 

Pateikite Gamtosauginių mokyklų 

programos informacinio stendo nuotrauką 

Gamtosauginių mokyklų programos stendo nuotrauka 

pateikiama  

 

7. Pasiekimai 
  

Pažymėkite temas, kurios buvo pasirinktos mokykloje? Trumpai aprašykite kokie pasiekimai kiekvienos pasirinktos temos įgyvendinime ir/ar kokie buvo vykdomi maži 

projektai, akcijos, parodos vystant šias temas?  

 

Tema Apibūdinkite kokios veiklos (projektai, parodos, akcijos ir kt.) buvo 

įgyvendintos. 

Energija 1. Vykdomi tyrimai „Kaip taupyti elektros energiją?“  

 

Vanduo 1. Vykdomi tyrimai „Kaip taupyti vandenį?“ 

 



Tema Apibūdinkite kokios veiklos (projektai, parodos, akcijos ir kt.) buvo 

įgyvendintos. 

Atliekos 1. Edukacinė pamoka „Atliekų tvarkymo schema Biržų rajone“; 

2. Akcija „Aš Žalias“; 

3. Edukacinė pamoka „Kaip rūšiuoti atliekas?”; 

4. Akcija „Rink baterijas“; 

5. Akcija „Aš rūšiuoju, nes noriu augti švarioje aplinkoje” 

Transportas 1. Judrioji diena mokykloje „Pirato Flinto mankšta visiems”; 

 

Sveika gyvensena 1. Sveikatiados vaisių ir daržovių mitingas; 

2.  Daržovių ir vaisių paroda; 

3. Piešinių paroda „Vaisiai ir daržovės“; 

      4. Gamtosauginių mokyklų veiklos diena. Word day of action:  „Valgyk 

sveikai – gyvenk ilgai“; 

     5. Fotografijų konkursas „Sveika aplinka mano akimis“ 

     6. Tarptautinė nerūkymo diena „Pūsk muilo burbulus, ne tabako dūmus“; 

     7. Sveikatiados mankštiada; 

     8.  Sveikatos pusryčių fiesta. Konkursas „Šeimos pusryčių dėžutė“; 

    9. Konkursas „Sveikos mitybos piramidė“ (Maketai, darbeliai, piešiniai); 

  10. „Sveikatingumo diena“; 

  11. Respublikinis konkursas „Nerūkanti klasė“; 

  12. „Linksmosios estafetės”; 

Mokyklos aplinka 1. Akcija „Mes – aktyvūs Pabiržės bendruomenės nariai”; 

2. Kalėdinis - ekologinis projektas „Papuošk mokyklą“; 

3. „Darom 2012“ 

4. Likėnų parko prieigų tvarkymas; 

Gamta ir bioįvairovė  1. Pasaulinė gyvūnijos diena (Viktorina „Mes gyvūnų apsupty”, 

kūrybiniai darbai: „Mano augintinio istorija” ir  „ Augintinių priežiūros 

taisyklės”); 

 2. Akcija „Laukiame grįžtančių paukščių“; 

 3. Akcija „Gandrų sutiktuvės Gulbinų kaime“; 

 4. Projektas „Medžiai – mūsų draugai“; 

 5. Tarptautinė biologinės įvairovės diena. 

Kita veikla 1. „Gamtamokslinė diena Pabiržės pagrindinėje mokykloje“; 

2. Gamtosauginė konferencija Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje.  

3. Nacionalinė Gamtosauginė Konferencija Vilniuje. 

4. „Žemės diena“ (Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 

Biržų rajono agentūros vedėja Elona Pipiraitė ir Biržų rajono savivaldybės 

vyr. specialistas – ekologas Vytautas Zurba. Aplinkosaugininkė skaitė 

pranešimą „Ekologinės darbo vietos sukūrimas“, o V. Zurba mokyklos 

bendruomenę supažindino su atliekų tvarkymo schema Biržų rajone, rašė 

laišką Žemei, kūrė plakatus „Žemė – mūsų namai“, dalyvavo  tarptautinėje 

vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“, skirtos 

augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai,  

viktorina „Žemės draugai“; 

5. VĮ Biržų miškų urėdijos projektas  „Sukurk kalėdinį atviruką“ ; 

6. Gamtosaugos integracija geografijos, biologijos, chemijos pamokose; 

7. Edukacinė pamoka „Prasmengančios žemės kraštas Biržų regioniniame 

parke“; 

8. Kūrybiniai darbai iš gamtinės medžiagos ir akmenukų; 

9. Projektas „Jei akmuo prakalbėtų“. 

8. Bendras skyrius 
 

Aprašykite kaip Gamtosauginių mokyklų 

programa gali būti vystoma ateityje? 

Galėtų atsirasti aplinkosaugos dalykas bendruosiuose ugdymo 

planuose. 

Punktais išdėstykite Gamtosauginių 

mokyklų programos naudą ir privalumus? 

1. Tobulėja formalusis ir neformalusis švietimas; 

2. Ne tik mokiniai, bet likusioji mokyklos bendruomenės dalis 

dalyvauja aplinkosauginių problemų sprendime; 

3. Mokiniai išmoksta plėtoti projektinę veiklą; 

4. Plečiasi mokyklos socialinių partnerių ratas. (Gerosios 

patirties sklaida).  

 

 

9. Papildoma informacija 
 

Apibūdinkite kokius pokyčius pastebite 

mokykloje nuo dalyvavimo Gamtosauginių 

mokyklų programoje pradžios (ar nuo 

Žaliosios vėliavos gavimo)? 

Patobulėjo mokinių ekologinis raštingumas, atsirado 

rūšiavimo, gamtos tausojimo įgūdžiai, kurie mūsų mokykloje 

prasideda jau nuo pradinių klasių. Kartu su pradinukais mokosi 

ir jų tėveliai.  

Kokius pokyčius patys įgyvendinote nuo 

Žaliosios vėliavos gavimo? 

- 

Apibūdinkite su kokiomis problemomis 

susidūrėte vykdant Gamtosauginių 

mokyklų programą? 

- 

 

1. Pasirašytas prašymas skirti Žaliąją vėliavą (gali būti teikiamas el. forma)   

2. Veiksmų planas (teikiamas rudenį)    

3. Integracijos į mokymosi procesą pavyzdžiai (pamokų planai, aprašai, nuotraukos)    

4. Informacinio stendo kopija (nuotrauka ar kt. el. forma)   

5. Gamtosauginio kodekso kopija     

                                                                


