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Situacijos analizė. Mūsų mokykla nuo 2017 m. kovo 13 d. Įtraukta į gamtosauginių mokyklų sąrašą. 

Į gamtosauginę veiklą įsijungėme aktyviai. Kovo 15 dieną pasitikome sugrįžtančius paukščius ir jiems 

padovanojome inkilėlius Balskų girininkijoje. Žemės dienos minėjimas vyko Pagramančio regioninio 

parko direkcijoje, kur mokiniai dalyvavo viktorinoje. Mokyklos sode sukėlėme  pačių pagamintus 

inkilėlius grįžtantiems paukščiams. Mūsų mokyklos bendruomenė visą balandžio mėnesį dalyvavo 

nacionalinėje ,,Žaliojoje olimpiadoje“. Atlikome mums skirtas užduotis: taupėme elektros energiją 

bei vandenį, rūšiavome popierių, plastiką ir stiklą. Gaminome darbelius iš antrinių žaliavų. 

Susumavus rezultatus, buvome pakviesti į antrąjį nacionalinės ,,Žaliosios olimpiados‘‘ etapą – 

pusfinalį Plungėje gegužės 24 d. Į finalą nepatekome, tačiau grįžome su padėkomis ir dovanėlėmis.  

Aktyviai dalyvavome akcijoje ,,Darom 2018“. Vyresnių klasių mokiniai tvarkė aplinką Pagramančio 

miestelyje, o pradinukai talkininkavo gražinant bunkerių aplinką Pagramančio regioniniame parke. 

Darželinukų grupėje vyko ,, Švarių rankų‘‘ diena gegužės 4 d.  Gegužės 8 - 18 d.  įgyvendintas 

projektas ,,Pagramančio regioninio parko piliakalnių šviesa“, skirtas Piliakalnių metams paminėti. 

Aplankyti septyni skirtingų tipų ir išvaizdos piliakalniai. Mūsų mokykla sėkmingai bendrauja ir 

bendradarbiauja su Pagramančio regioniniu parku organizuojant gamtosauginius renginius.  

Tikslas. Vykdyti  gamtosauginės mokyklos programą, integruojant įvairias veiklas į ugdymo procesą.  

Uždaviniai. 1. Taupyti popierių ir rūšiuoti atliekas, rūpintis aplinkos švara.  

                     2. Saugoti ir tausoti gamtos resursus. 

                     3. Į gamtosaugines veiklas įtraukti bendruomenę, socialinius partnerius.  

 

Eil. 
Nr. 

                         Veikla    Data    Atsakingi 
asmenys 

1. Mokyklos gamtosauginio komiteto 
įkūrimas. 

Rugsėjo mėn. 
 

Reda Ežerinskienė 
 

2. Aplinkosauginio audito atlikimas. Rugsėjo mėn. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

3. Veiksmų plano sudarymas. 
 

Spalio mėn. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

4. Akcija ,,Mes rūšiuojam“. Visus metus 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

5. Rudeninė lapų grėbimo akcija. 
 

Spalio mėn. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 



6. Projektas ,,Sveikatos šaltinio beieškant“. 
 
 

Spalio – 
lapkričio 
mėn.  
 

Jolita Žemaitienė 
 

7. Dalyvavimas Europos atliekų mažinimo 
savaitėje. 
 

Lapkričio 
mėn. 
 

Reda Ežerinskienė 
 

8. Darbelių paroda iš buitinių atliekų 
,,Suteik naują gyvenimą“. 
 

Lapkričio 24 
d. 
 

Lina Zemeckienė 
Lina Šimkūnienė 
Reda Ežerinskienė 
Darius Jakaitis 
 

9. Akcija ,,Pakabinkim lesyklėlę 
sparnuočiams“. 
 

Gruodžio 
mėn. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

10. Pusiaužiemio šventė ,,Į svečius pas 
barsukus“. 
 

Sausio mėn. 
 

Lina Misiulytė 
Lina Šimkūnienė 
Reda Ežerinskienė 

11. Akcija ,,Gaminame inkilėlius“.  
 

Vasario mėn. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

12. Netradicinio ugdymo diena ,,40 – ties 
paukščių diena“.  
 

Kovo mėn. 
 

Lina Misiulytė 
Lina Šimkūnienė 
Reda Ežerinskienė 

13. Plakatų paroda ,,Žemė – mūsų rankose“. Kovo 20 d. 
 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

14. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom 2018“. 
 

Balandžio 
mėn. 
 

Jadvyga 
Gedvilaitė 
Gamtosauginis 
komitetas 
 

15. Veiklos įsivertinimas. 
 

Balandžio 
mėn. 

Gamtosauginis 
komitetas 
 

16. Gamtosauginio kodekso kūrimas. Gegužės 
mėn. 
 

Danguolė 
Šniaukštienė 
Lina Šimkūnienė 
Reda Ežerinskienė 
Gamtosauginis 
komitetas 
 

17. Išvykos, ekskursijos į gamtą. Gegužės 
mėn. 
 

Klasių vadovai 

Reda Ežerinskienė 


