Aplinkosauginio audito aprašas
Atliekos: mokykla aktyviai dalyvauja rūšiuojant atliekas, klasėse atskirai kaupiamos
popieriaus, plastiko atliekos, rūšiuojame ir vaisių atliekas. Gimnazijos vidaus erdvėse yra ženklai
„Gamtosauginė mokykla. Čia nešiukšlinama“. Kieme, šalia pagrindinio įėjimo, yra gatvės ženklas
„Nešiukšlink“, gimnazija turi atliekų kompostavimo dėžę kieme bei kompostavimo įrenginį
šaltajam metų laikui. Visa gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja pavasarinėse aplinkos
tvarkymo akcijose.
Mokyklos aplinka: Gimnazijos kieme yra pakankamai suoliukų atsisėsti, mokiniai jais
naudojasi šiltuoju metų laiku. Viduje nėra minkštasuolių, tačiau visuose aukštų fojė išdėstytos
minkštos kėdės bei stalai, po 6 kėdes kiekviename fojė. Mokinių darbai eksponuojami tik keliose
spintose , kurios yra II- me priestato aukšte. Mokinių piešiniai iškabinti tik pradinių klasių aukšte.
Energija: gimnazijoje įvykdyta pagrindinio pastato renovacija. Jame yra pakankamai šilta,
šviesu ir pan. Radiatoriai nėra uždengti, langai yra sandarūs. Apšviečiamos patalpos tik
taupiosiomis lemputėmis, nauja kompiuterinė technika veikia taupiuoju režimu. Problematiškas
priestato apšildymas, nes jame renovacija nebuvo atliekama. Šaltuoju metų laiku šiose patalpose yra
pakankamai šalta, ypač skaitykloje. Atsinaujinanti energija mūsų įstaigoje nėra naudojama.
Mokiniai žino tik kaimyninėse miesto įstaigose įrengtus saulės kolektorius. Vanduo: visur yra
iškabintos žinutės, kviečiančios taupyti vandenį. Kartais nemažai vandens yra iššvaistoma dėl
nesandarių čiaupų.
Jie yra techniškai nusidėvėję, tačiau taupumo sumetimais nekeičiami... Geriamo vandens
fontano nėra, bet nuo šių mokslo metų valgykloje yra ąsočiai su vandeniu. Mokiniai gali bet kuriuo
metu atsigerti ar pripildyti savo gertuves. Mokyklos aplinkoje rūpinamasi sparnuočiais: keliami
inkilai, jie periodiškai išvalomi, jaunikliai – sužieduojami, šaltuoju metų laiku paukšteliai lesinami
įvairiu lesalu. Pesticidai dar vis naudojami tvarkant šaligatvius ir jų pakraščius. Rudenį
organizuojamos derliaus šventės pradinių klasių mokiniams. Aplink mokyklą augantis miškas
galėtų būti labiau saugomas ir prižiūrimas. Miesto gyventojai šiltuoju metų laiku dažnai atvyksta į
teritoriją pailsėti.
Sveika gyvensena: Mokykla dalyvauja šalies projekte „Sveikatą stiprinanti mokykla“, bei
LMNŠC projekte „Sveikata visus metus“. Pradinių klasių mokiniai rudenį dalyvauja projekte
„Oranžinis traukinys“ Per pertraukas vyksta „Judriosios pertraukos“, kai mokiniai gali pažaisti
judriuosius žaidimus sporto salėse.

