
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas                                  Švenčionių rajono Pabradės „Ryto “ gimnazija 
 

Veiksmų planas: 2017-2018 m.m. 

Tema: Atliekos  

Šios temos tikslas. Lavinti mokinių teisingo rūšiavimo įgūdžius, mažinti šiukšlių kiekį gimnazijoje ir Pabradės mieste. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti  ekologines akcijas, renginius  gimnazijos  ir  Pabradės miesto bendruomenei bendradarbiaujant su UAB 

„Pabradės komunalinio ūkio“ darbuotojais. 

2. Tobulinti atliekų rūšiavimo sistemą gimnazijoje. 

3. Organizuoti  Europos atliekų mažinimo savaitės renginius gimnazijoje. 

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? 

Dalyvavimas 

respublikiniame  

projekte „Mes 

rūšiuojam“ 

Biologijos 

mokytoja 

Z. Daškevičienė,  

chemijos 

mokytoja  

V. Oginskienė,  

geografijos 

mokytoja  

Z. Čičiurkienė 

2017 m. 

rugsėjis - 2018 

m. gegužė 

(projekte 

dalyvaujame 

penktus metus) 

Surinktų 

elektroninių 

atliekų ir 

baterijų kiekis 

(kg) 

Paskelbus 

projekto 

rezultatus 

Projekto 

organizatoriai 

išveža gimnazijoje 

surinktas atliekas 

2016 - 2017  m. m. 

mokiniai sėkmingai 

dalyvavo šiame projekte  

( surinkta 162 kg elektros 

ir elektroninės įrangos, 

102 kg nešiojamųjų 

baterijų  ir akumuliatorių) 

 Akcija-

konkursas  

„Išsaugokime 

medį“ 

( makulatūros 

rinkimas ) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui  

N.Lukaševičienė 

geografijos 

mokytoja  

Akcija 

organizuojama 

6 metus  

Gamtosauginio 

komiteto nariai 

pasvers 

kiekvienos 

klasės surinktą 

makulatūrą ir 

Veiklą galėsime 

įvertinti pagal 

aktyvų mokinių 

dalyvavimą 

akcijoje ir 

surinktos 

Kabinetuose yra 

dėžės, skirtos 

makulatūros 

kaupimui 

Įvertinti galėsime mokslo 

metų pabaigoje. 

Kiekvienais mokslo metais 

surenkame kelias tonas 

makulatūros 



Z. Čičiurkienė, 

jaunųjų 

miškininkų 

būrelio 

„Alksniai“ 

nariai,  

klasių vadovai. 

Akcijoje 

dalyvauja  1-4-

5-8, I-IV 

gimnazijos 

klasių mokiniai 

sudarys  

lentelę  

makulatūros 

kiekį (mokslo 

metų pabaigoje) 

Paroda iš 

antrinių žaliavų 

„Ekologiškas 

eglutės 

žaisliukas“. 

Dalyviai   

5- 8, I-IIg  

klasių mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui E. 

Meškovienė, 

biologijos 

mokytoja  

Z. Daškevičienė,  

lietuvių kalbos 

mokytoja 

L. Jurevičienė, 

IIag klasės 

mokinės 

Gabrielė 

Pozlevičiūtė ir 

Beata 

Chemelevska,  

8 klasės mokinė 

Agnieška 

Volodkovič , 7a 

klasės mokinė 

Ugnė Kerulytė 

2017 m.  

gruodžio 11 d. 

 

 

 

Pagal parodoje 

dalyvaujančių  

mokinių 

skaičių  

Iš pokalbių su 

gimnazijos 

mokiniais 

Nieko nekainuos, 

nes paroda iš 

antrinių žaliavų 

Anksčiau vykusios 

parodos mokiniams patiko, 

todėl bus organizuojamos 

kiekvienais metais 

 



Europos atliekų 

mažinimo 

savaitės 

renginių 

organizavimas 

gimnazijoje 

Geografijos 

mokytoja Z. 

Čičiurkienė ir 

ekologų klubo 

„Žaliuoju taku“ 

nariai , UAB 

„Pabradės 

komunalinis 

ūkis“ 

darbuotojai 

2017 m. 

lapkričio 18-26 

d. 

Pagal aktyvų 

mokinių 

dalyvavimą 

Iš pokalbių su 

mokiniais ir 

mokytojais 

Popierius užduočių 

parengimui ir 

Padėkoms,  

mokomoji-

pažintinė išvyka į 

AB „Plasta“ 

(mokyklinio 

autobuso kuras) 

Įvertinti galėsime 

pasibaigus savaitės 

renginiams  

Žalia: atlikta 

Geltona: įgyvendinama 

Raudona: nepradėta 

 



Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas                                 Švenčionių rajono Pabradės „Ryto “ gimnazija 

 
Veiksmų planas: 2017-2018 m.m. 

Tema: Mokyklos aplinka 

Šios temos tikslas. Skatinti mokinius puoselėti gimnazijos aplinkos ir gimtojo krašto grožį. 

Uždaviniai: 

1.  Aktyviai dalyvauti mokyklos ir Pabradės miesto aplinkos tvarkymo akcijose. 

2. Atnaujinti gimnazijos gėlyną. 

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? 

Aplinkos 

tvarkymo 

akcijos 

organizavimas 

 

Gimnazijos 

direktorė Laima 

Markauskienė, 

biologijos 

mokytoja  

Z. Daškevičienė, 

geografijos 

mokytoja  

Z. Čičiurkienė, 

ekologų klubo 

„Žaliuoju taku“ 

nariai 

 

2017 m. spalio 

27d. 

 

Mokiniai 

aktyviai 

dalyvavo 

akcijoje 

Tvarkinga 

gimnazijos 

aplinka 

         - Mokiniai kiekvienais 

metais aktyviai dalyvauja 

aplinkos tvarkymo 

akcijose 

Dalyvavimas 

akcijoje 

„Darom“ 

Gimnazijos 

Gamtosauginio 

komiteto nariai, 

klasių vadovai ir 

mokiniai 

2018 m.  

balandis 

(akcijoje 

dalyvaujame 

kiekvienais 

metais) 

Pagal konkurse 

dalyvaujančių 

mokinių skaičių, 

jų aktyvumą 

Iš pokalbių su 

gimnazijos 

mokiniais, 

mokytojais,  

nuotraukų 

Šiukšlių maišai ir 

pirštinės 

Surinktas atliekų kiekis 



Dalyvavimas 

konkurse 

Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo 

centro 

konkurse 

„Mano žalioji 

palangė“ 

Geografijos 

mokytoja Zita 

Čičiurkienė, 

ekologų klubo 

„Žaliuoju taku“ 

nariai 

2018 m. 

gegužė 

Aktyvus 

dalyvavimas 

konkurse 

Įrengta įdomi 

palangė 

Žemės, tinkamos 

augalų sodinimui, 

parengimas 

Įvertinsime užbaigę 

darbus 

Spalvos: 

Žalia: atlikta 

Geltona: įgyvendinama 

Raudona: nepradėta 

 

 



Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas                                 Švenčionių rajono Pabradės „Ryto “ gimnazija 
 

 

Veiksmų planas: 2017-2018 m.m. 

 

Tema: Miškas  

Šios temos tikslas. Rūpintis mišku ir  jo gyventojais, susipažinti su miške augančiais augalais bei  atlikti tiriamuosius darbus. 

Uždaviniai: 

  1. Dalyvauti Nemenčinės miškų urėdijoje organizuojamose akcijose, medelių sodinimo ir aplinkos tvarkymo  talkose.  

  2. Gimnazijoje organizuoti renginius, konkursus, konferencijas apie mišką ir jo gyventojus. 

  3. Skatinti mokinius gaminti lesyklėles ir inkilėlius bei  rūpintis paukščiais ir miško gyventojais žiemą. 

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? 

Medelių 

sodinimas 

Gimnazijos 

direktorė Laima 

Markauskienė, 

geografijos 

mokytoja Z. 

Čičiurkienė ir 

ekologų klubo 

„Žaliuoju taku“ 

nariai 

Vyksta nuo 

2008 m.  

Pagal aktyvų 

mokinių 

dalyvavimą 

akcijose 

Pasodinti 

medeliai 

sėkmingai prigijo 

Medelių daigais 

rūpinasi 

Nemenčinės miškų 

urėdijos 

darbuotojai 

Gimnazijos mokiniai 

noriai dalyvauja medelių 

sodinimo akcijose 

Akcija 

„Žiemos 

restoranas“ 

(rūpinimasis 

paukščiais ir 

miško 

Jaunųjų 

miškininkų 

būrelio 

„Alksniai“ 

nariai 

 

Vyksta 

kiekvienais 

metais 

gruodžio – 

vasario mėnesį 

 

Mokinių, 

dalyvaujančių 

akcijoje, 

skaičius 

Laiku papildytos 

paukščių 

lesyklėlės, 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas 

Maistas miško 

žvėreliams, 

paukščiams 

 

Mokiniai aktyviai 

dalyvauja akcijose 



žvėreliais) 

 

 

 

Akcija 

„Suteikime 

paukščiams 

namus“ (inkilų 

gaminimas ir 

kabinimas 

gimnazijos 

kieme ir  

Pabradės 

girininkijoje 

Technologijų 

mokytojas  

R. Gadliauskas, 

biologijos 

mokytoja Z. 

Daškevičienė, 

II –III g 

klasių vadovai ir  

mokiniai 

Vyksta 

kiekvienais 

metais 

kovo  mėnesį 

Pagamintų 

inkilėlių 

skaičius 

Paukščių 

stebėjimai 

( ar tinkamai 

iškelti  inkilai, ar 

juose apsigyveno 

paukščiai) 

Bus naudojamos 

antrinės žaliavos 

Mokiniai aktyviai 

dalyvauja akcijose 

Spalvos: 

Žalia: atlikta 

Geltona: įgyvendinama 

Raudona: nepradėta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas                                 Švenčionių rajono Pabradės „Ryto “ gimnazija 
 

Veiksmų planas: 2017-2018 m.m. 

Tema: Energija 

Šios temos tikslas. Skatinti gimnazijos bendruomenės narius taupyti elektros energiją ir vandenį. 

Uždaviniai:  

 1. Organizuoti klasės valandėles mokiniams apie gamtinių išteklių racionalų naudojimą ir taupymą. 

 2. Informacinio ženklo „Taupyk “ atnaujinimas, lipdukų keitimas. 

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? 

 

Elektros 

energijos ir 

vandens  

apskaitos 

prietaisų 

stebėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams N. 

Lukaševičienė 

 

Visus mokslo 

metus 

Elektros 

energijos ir 

vandens 

vartojimo 

kreivė 

Energijos ir 

vandens 

taupymo 

pokyčiai 

 

 

- 

Įvertinsime mokslo metų 

pabaigoje 

Informacinio 

ženklo 

„Taupyk“ 

lipdukų 

atnaujinimas 

Geografijos 

mokytoja Z. 

Čičiurkienė, 

ekologų klubo 

„Žaliuoju taku“ 

nariai 

2017 m. 

gruodis 

Iš pokalbių su 

mokiniais  

Energijos ir 

vandens 

taupymo 

pokyčiai 

Popierius 

lipdukams 

pagaminti 

Mokiniams patiko kurti 

lipdukus 

Klasės 

valandėlės 

apie darnųjį 

vystymąsi 

Klasių vadovai 2018 m. 

vasaris 

Aktyvus 

mokinių 

dalyvavimas 

diskusijoje 

Sumažėjęs 

ekologinis 

pėdsakas 

- Aktyvi diskusija 

Žalia: atlikta 

Geltona: įgyvendinama 

Raudona: nepradėta 


