GAMTOSAUGINIO PROJEKTO VEIKLOS PLANAS
2012-2013 m.m.
Tema: Atliekos
Šios temos tikslas (-ai),
(uždaviniai) yra:
1. Išsiaiškinti, ar tinkamai mokykloje rūšiuojamos atliekos.
2. Paruošti informacinius stendus prie konteinerių, kaip tinkamai rūšiuoti antrines žaliavas.
3. Skatinti mokyklos bendruomenę rūšiuoti atliekas, rūpintis gyvenamosios aplinkos švara.
4. Informuoti bendruomenę apie naudojimui netinkamų elektronikos prietaisų žalingą poveikį aplinkai.
5. Informuoti mikrorajono bendruomenę apie pastatytą konteinerį nereikalingiems elektronikos prietaisams.
6. Skatinti rinkti baterijas ir akumuliatorius.
7. Naudoti antrą kompostinę dėžę.

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo

Kaip galime tai

Kaip (kada) žinosime,

terminai

įvertinti?

ar mūsų veikla buvo

Kiek tai
kainuos?

Ar tai buvo sėkminga?
Idėjos ateičiai?

sėkminga?
Atliekų rūšiavimo
stebėjimas (mokinių
gebėjimas rūšiuoti
atliekas)

Budintys mokytojai

2012m. spalis

Išrūšiuotų atliekų kiekis

Suskaičiuosime, kiek
procentų mokinių rūšiuoja
atliekas

Nieko

Taip, sužinojome, kaip mokiniai
geba rūšiuoti popierių , stiklą,
plastmasę

Naujų konteinerių
pastatymas mokyklos
koridoriuose

AB specializuotas
transportas

2012 m. spalis

Pastatyti konteineriai

Tinkamai rūšiuojamos
atliekos (popierius, stiklas,
plastmasė)

Nieko

Stebėsime, ar tinkamai rūšiuojamos
atliekos

Sunešti nenaudojami
elektronikos prietaisai

Stebėsime, kiek surinksime
prietaisų

Nieko

Per anksti vertinti

Sukrauti nukritę medžių lapai

Švari, tvarkinga aplinka

Nieko

Taip, sukompostuoti medžių lapai

Konteinerio, skirto
pasenusiems
elektroniniams
prietaisams, pastatymas
Antros kompostinės dėžės Mokyklos
pastatymas
darbuotojai

2012m. spalis

Informaciją apie senų,
nenaudojamų elektronikos
10a ir 10b klasių
prietaisų rūšiavimą
mokiniai
patalpinsime mokyklos
tinklalapyje

2013m. vasaris

Pastatytas konteineris

Stebėsime, kiek surinksime
prietaisų

Nieko

Per anksti tai vertinti.

Išeikvotų baterijų ir
akumuliatorių rinkimas
"Gyvas medis"

Mokyklos
bendruomenė

2012-2013 m.

Pasversime surinktas baterijas

Surinktų baterijų,
akumuliatorių kiekis

Nieko

Dalyvių skaičius

Informaciją apie
panaudotų baterijų,
akumuliatorių poveikį
aplinkai ir rūšiavimo
būtinumą patalpinsime
mokyklos tinklalapyje

10a ir 10b klasių
mokiniai

2013 m. sausis

Informacija tinklalpyje

Kai atneš baterijas

Nieko

Per anksti vertinti

Informacinio stendo
parengimas apie teisingą
popieriaus, stiklo ir
plastiko rūšiavimą

9a klasė

2012m. spalis

Informacinis stendas

Mokiniai domėjosi, skaitė

Nieko

Taip, rūšiuoja atliekas 80%
mokyklos bendruomenės

Kaip galime tai

Kaip (kada) žinosime,

Kiek tai

Ar tai buvo sėkminga?

Tema: Energija
Šios temos tikslas (-ai),
(uždaviniai) yra:
1.Skatinti taupyti elektros energiją.
2. Atkurti informacinius lapelius apie energijos taupymą ir juos
išklijuoti mokykloje.
3. Skatinti mokyklos bendruomenės narius naudoti elektros prietaisus
tik tada kai reikia.
4. Parengti informacinį stendą apie elektros energijos taupymą.
Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo

kainuos?
terminai

įvertinti?

ar mūsų veikla buvo

Idėjos ateičiai?

sėkminga?
Pakartotinis informacinių
lapelių apie energijos
taupymą išklijavimas
mokykloje

Gamtosauginio
komiteto nariai

Informacinio stendo "Kaip
10a, 10b klasės
taupyti elektros energiją"
mokiniai
leidimas.

Integruota pamoka
"Energijos taupymas
buityje"

2012 m. sausis

Informacinių lapelių
spausdinimas

Stebėsime, ar keisis
sunaudojamas elektros kiekis Nieko
pagal mėnesius

Per anksti tai vertinti

2013m. balandis

Parengtas stendas "Kaip
taupyti elektros energiją"

Iš mokinių susidomėjimo
stendu. Papildomų klausimų
ta tema.

Per anksti vertinti

Integruota pamoka
(naudojamas kompiuteris)

Naudojantis inetenetiniu
puslapiu, mokiniai galės su
elektros energijos taupymo
Nieko
skaičiuokle nustatyti, kiek
pinigų netenka naudodamiesi
elektros prietaisais

Fizikos mokytoja L.
2013 m. balandis
Kaveckytė

Nieko

Bus stebima pamokoje, ar mokiniai
linkę taupyti elektros energiją

Tema: Sveika gyvensena
Šios temos tikslas (-ai),
(uždaviniai) yra:
1. Skleisti sveikos gyvensenos idėjas.
2. Ugdyti teigiamą požiūrį į savo sveikatos stiprinimą, aktyviai judant.
Akcija „Keisk nikotiną į
vitaminą“

Soc. pedagogė D.
Stankūnienė

2012m. spalis

Mokiniai žalingus įpročius
keitė į vitaminus

Mokiniai domėjosi, aktyviai
dalyvavo akcijoje

Tarpklasinės tinklinio
varžybos 9a, 9b klasės

Kūno kultūros
mokytoja I.
Kadzevičienė

2012m. spalis

Suorganizuotos varžybos

Mokinių noras laimėti

Taip, mokiniai daugiau sužinojo apie
30 Lt nikotino žalą, vitaminų naudą
žmogaus organizmui

Nieko

Taip, mokiniai aktyviai dalyvavo

Konkursas
"Sportiškiausios klasės
rinkimai

Kūno kultūros
mokytoja I.
Kadzevičienė, 9a
klasės mokiniai

2012m. spalis

Pravestas I konkurso turas

Pakartosime konkursą kitais
mokslo metais

Švaros akcija "Švari
aplinka - gera sveikata"

6-10 kl. auklėtojai

2012m. spalis

Kabinetų tvarkymas

Daug tvarkingesnė aplinka

Nieko

Taip, idėja gera, bus galima pakartoti

Konkursas "Esu sveikasesu laimingas"

Mokyklos seimas

2012m. gruodis

Suorganizuotas konkursas

Pagal dalyvavusių komandų
skaičių

Projekto
lėšos

Per anksti vertinti

Sportinės - karinės
šaudymo varžybos

I. Kadzevičienė, N.
Kundrotas

2012m. gruodis

Suorganizuotas varžybos

Pagal dalyvių skaičių

Rėmėjų
lėšos

Per anksti vertinti

Susitikimas su Pakruojo
"Merestos" krepšininkais

I. Kadzevičienė, J.
Lukošienė

2013m. gegužė

Suorganizuotas susitikimas

Iš susitikime dalyvavusių
mokinių skaičiaus

Nieko

Per anksti vertinti

2013m. gegužė

Surengta akcija

Pagal akcijoje dalyvavusių
mokinių skaičių

Nieko

Per anksti vertinti

Piešinių paroda-konkursas

Konkurse dalyvavo visi
mokyklos mokiniai

Nieko

Ikšrinkti keturi prizinių vietų
laimėtojai

Kaip galime tai

Kaip (kada) žinosime,

Kiek tai
kainuos?

Ar tai buvo sėkminga?

Akcija "Tarptautinė diena Soc. pedagogė D.
be tabako"
Stankūnienė
Piešinių konkursas "Esu
sveikas-esu laimingas,
skirtas spaliui - sveikatos
stiprinimo mėnesiui

Sveikatos priežiūros
specialistė, dailės
2012m. spalis
mokytoja L.
Ramanauskienė

25 Lt Taip, mokiniai aktyviai dalyvavo

Tema: Vanduo
Tikslai: skatinti taupyti vandenį, suvokti jo svarbą žmogui

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo

terminai

įvertinti?

ar mūsų veikla buvo

Idėjos ateičiai?

sėkminga?
Mokyklos vandens
sistemos prijungimas prie
miesto vandentiekio

Administracija

2012m.

Pasirašyta sutartis su Įmone
"Šiaulių vandenys"

Pagerėjo vandens kokybė

Apklausa raštu dėl
naudojamo geriamo
vandens iš aparato
(vykdytos akcijos
"Vanduo gyvybės
šaltinis")

10b klasė, L.
Kaveckytė

2013m. Sausis

Paruošti klausimai

Išsiaiškinsime, ar mokiniai
pakankamai geria vandenį,
kokia jų nuomonė

Parengtos integruotos
programos

Įvertinsime mokinių
pasiekimus

20.000 Lt Taip, švarus, kokybiškas vanduo

Nieko

Per anksti vertinti

Kiti renginiai
Biologijos, geografijos
pamokos Kurtuvėnų
regionio parko Jautmalkės
gamtos centras

Biologijos mokytoja
L. Kaveckytė ir
2012m. spalisgeografijos mokytoja 2013m. gegužė
J. Lukošienė

Mokyklos aplinkos
6-10 klasės
tvarkymas (lapų grėbimas)

726 Lt

2012m. spalio mėn. įvykusiomis
pamokomis mokiniai buvo patenkinti

Nieko,
naudosime
2012-2013 m.m.
Klasėms paskirstyti mokyklos Sutvarkyta mokyklos aplinka
mokyklos Sutvarkyti klasėms paskirstyti plotai
lapų grėbimo sezonu teritorijos plotai
(sugrėbti lapai)
darbo
įrankius

Žemės diena. Renginys
"Mus supanti aplinka"

10a, 10b, 9b klasės,
J. Lukošienė, L.
Ramanauskienė, L.
Kaveckytė

2013m. kovas

Suorganizuotas renginys

Iš dalyvių skaičiaus

Gamtosauginio kodekso
kūrimas

10a klasė, L.
Ramanauskienė

2012m. rugsėjis

Sukurtas gamtosauginis
kodeksas

Mokiniai aktyviai dalyvaus
kūrybiniame darbe

Nieko

Mokiniai noriai dalyvauja šioje
veikloje

Informacijos sklaida
žiniasklaidoje

Gamtosauginis
komitetas

2012-2013 m.m.

Straipsnių kiekis spaudoje

Skaitytojų
komentarai,atsiliepimai

Nieko

Apie mūsų veiklą sužino visuomenė

20 Lt Per anksti vertinti

Gamtosaugos integracija į
Dalykų mokytojai
ugdymo procesą

2012-2013 m.m

Pravestos pamokos

Mokinių apklausa

Nieko

Kol kas anksti įvertinti

Naktinis žygis ,,Pergalių ir Mokyklos
kovų keliais"
administracija

2011m. rugsėjis

Suorganizuotas žygis

Dalyvavo 15-ka mokyklos
mokinių

Rėmėjų
lėšos

Mokiniai buvo patenkinti

Gamtosauginio komiteto
pasitarimai

Kas mėnesį 20122013 m.m.

Priimti sprendimai

Įgyvendintas veiksmų planas Nieko

Įvertinsime mokslo metų pabaigoje

Nuotraukų paroda

Iš mokyklos bendruomenės
susidomėjimo

Eksponuojamos nuotraukos papuoš
mokyklos koridorių, dailės kabinetą

L. Mendelienė

10a mokinys Laimis
Žemės dienai skirta
Šulinskas, Ž.
nuotraukų paroda "Gamtos
2013m. kovas
Steponavičienė, L.
mozaika"
Ramanauskienė

Nieko

