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Gamtosauginių mokyklų projektas
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I Tikslas: Tobulinti mokyklos aplinką.
Uždaviniai:
A) Organizuoti piešinių konkursą „Mano svajonių mokykla“, skirtą lietuviškos mokyklos
Visagine 40-mečiui.
Iki gruodžio 7 dienos. Atsakingi: gamtosauginis komitetas ir dailės
mokytoja Aldona. Dalyviai – 1-10 klasių mokiniai.
B) Parengti projektą „Mūsų dovana gimnazijai“, organizuojant sėdmaišių įsigijimą,
panaudojant rėmėjų ir mokinių sutaupytąsias lėšas. Iki 2019 m. vasario mėn. 1 d. Atsakingi:
gamtosauginio komiteto nariai ir gimnazijos administracija. Dalyviai – 5-8; I-III klasių
mokiniai.
C) Paskirti atsakingas klases ir mokinius, kurie šaltuoju metų laiku rūpintųsi lesyklėlių
papildymu. Laikas – nuo lapkričio mėn. vidurio iki kovo mėn. pabaigos. Atsakingi
technologijų mokytojai ir 5-8 klasių gamtosauginio komiteto nariai.
2 Tikslas: Skiepyti gimnazijos bendruomenės nariams sveikos gyvensenos ir mitybos įgūdžius.
Uždaviniai:
A) Gimnazijos valgykloje kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį organizuoti „10 pliusų“
renginį, kurio metu skleisti žinias apie sveikos mitybos reikšmę visuomenės nariams.
Atsakingi pradinių klasių mokytojai ir Gamtosauginės mokyklos projekto koordinatorė
mokytoja Jolanta Sadauskienė.
B) Rinkti iš gimnazijos bendruomenės narių moliūgus, sukuriant iš jų Oranžinį traukinį.
Atsakingi pradinių klasių mokytojai . Atlikti iki spalio mėn. 10 d. Dalyviai – 1-4 klasių
mokiniai.
C) Penktadieniais organizuoti Šokių pertraukas. Atsakingi muzikos mokytojai ir gamtosauginio
komiteto nariai. Nuo lapkričio iki kovo mėnesio. Dalyviai – bendruomenės nariai.
3 Tikslas: Įtraukti gimnazijos bendruomenę į gyvosios gamtos tyrimus mokyklos aplinkoje.
Uždaviniai:
A) Supažindinti mokinius su dažniausiais invaziniais augalais ir gyvūnais, sutinkamais mūsų
aplinkoje – iškabinti plakatus, surengti 5-6 klasių mokinių žinių konkursą „Ką žinau apie
invazinius organizmus“. Laikas – kovo mėn. Atsakingi gamtos ir geografijos mokytojai.
Dalyviai – 2-6 klasių mokiniai.
B) Parengti fotonuotraukų stendą IV a. fojė „Jie atskrenda į mūsų lesyklas“. Atsakingi 5-6
klasių mokiniai ir jų auklėtojai. Laikas – lapkričio- kovo mėnesiai.
C) Dalyvauti ekologiniame projekte „Prikeliu seną daiktą naujam gyvenimui“. Laikas – rugsėjo
– spalio ir vėliau – kovo mėn. Atsakingi – 2 a klasės mokytoja ir mokiniai. Rezultatus
paskelbti Veiksmo ir saugos dienos – Bendruomenės veiksmo dienos metu balandžio mėn.
D) Organizuoti inkilų gamybos, kėlimo, praėjusiais metais iškeltų inkilų išvalymo akcijas.
Atsakingi – technologijų ir geografijos mokytojai. Laikas- 2019 m. vasario ir kovo mėn.
Dalyviai – 5-6 klasių mokiniai.
E) Suderinti su savivaldybe ir surengti dvi šiukšlių rinkimo – aplinkos sutvarkymo akcijas kovo
ir balandžio mėnesiais. Atsakingi – gamtos ir geografijos mokytojai. Dalyviai – I – II klasių
mokiniai.
F) Apie akcijos rezultatus informuoti miesto bendruomenę .
Šias akcijas rengti kartu su socialiniais bendruomenės partneriais.
E) Surengti bendruomenės Veiksmo dieną, jos metu organizuoti konferenciją mokslo metų
laiku rengtoms veikloms pristatyti ir apibendrinti. Atsakingi – Gamtosauginio komiteto nariai.
Laikas - 2019 m. balandžio mėn. Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.

