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GAMTOSAUGINIS KOMITETAS 2018–2019 M. M.
Eil. Gamtosauginio
Nr. komiteto nariai
1.
Nijolė Giedrutė
Blažaitienė

Pareigos

Sritis, už kurią atsakingas

Direktorė

Už Mokyklos aplinkos puoselėjimą,
gėlynų ir žaliųjų zonų formavimą,
įkūrimą.
Už aplinkosauginį auditą, už
bendradarbiavimą
su
kitomis
mokyklomis,
darželiais,
kt.
institucijomis,
renginių
organizavimą.
Už Mokyklos gamtosauginės veiklos
organizavimą, už aplinkosauginį
auditą,
bendradarbiavimą
su
miškininkais, už GMP internetinį
skyrelį,
už
aplinkosauginių,
ekologinių
idėjų
propagavimą
Mokykloje .
Už vaistažolių kiemelio puoselėjimą,
Mokyklos JMB „Boružiukai“ tunto
veiklą.
Už
gamtosauginės
medžiagos
patalpinimą
Mokyklos
stende,
renginių,
projektų,
akcijų
organizavimą,
Už gamtosauginio komiteto posėdžių
protokolus, už renginių, projektų,
akcijų organizavimą, informacijos
pateikimą vietos bendruomenei.
Už ekologinės veiklos organizavimą
Mokykloje, už akcijos „Rink
baterijas“ vykdymą.
Už specialiosios lavinamosios klasės
mokinių įtraukimą į gamtosauginę
veiklą
dalyvaujant
bendruose
mokyklos renginiuose, projektuose,
akcijose, parodose.
Už gamtosauginių renginių meninę
dalį, filmavimus, įgarsinimo darbus,
už
aplinkosauginį
auditą,
sveikatingumo
renginių
organizavimą..
Už gamtosauginės veiklos renginių
kalbos kultūros priežiūrą.

2.

Snieguolė Mažeikienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

3.

Inga Krikštanienė

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė, auklėtoja
Gamtosauginės mokyklos
programos (toliau-GMP)
koordinatorė

4.

Elena Urbonavičiutė

Auklėtoja

5.

Irena Vaitiekienė

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė

6.

Rasa Grygelytė

Auklėtoja

7.

Vilma Milkuvienė

Auklėtoja

8.

Jovita Gėdminaitė

Mokytoja

9.

Daina Liorančienė

Meninio ugdymo
pedagogė

10.

Gražina Glinskienė

Logopedė
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11.

Virginija Ambrutienė

Ūkvedė

12.

Rosita Sakalauskienė

Auklėtoja

13.
14.

Milda BaronaitytėŠvedienė
Aušra Kriščiūnienė

Vaikų sveikatos priežiūros
specialistė dietistė
Auklėtojos padėjėja

15.

Ieva Pažereckienė

Tėvų atstovė

16.

Erika Adomaitienė

Tėvų atstovė

17.

Antanas Samuilis

Valstybinių
miškų
urėdijos,
Jurbarko
regioninio
padalinio
medienos ruošos ir darbų
saugos
inžinierius
,„Ąžuoliuko“
mokyklos
”Boružiukų“
tunto
koordinatorius

Už aplinkos tvarkymui, talkoms,
gamtos pažinimui skirtų priemonių ir
įrankių priežiūrą, darbų
organizavimą.
Už gamtosauginių renginių estetinio
ir kūrybinio vaizdo formavimą, už
ekologinių
idėjų
propagavimą
Mokykloje.
Už
vaikų
(mokinių)
sveikos
gyvensenos veiklą.
Už talkų, akcijų, darbinės veiklos
organizavimą Mokykloje.
Už GMP renginių, išvykų, ekskursijų,
akcijų organizavimą už Mokyklos
ribų, už tėvų bendradarbiavimą su
Mokyklos pedagogais, bendruomene.
Už tėvų iniciatyvos skatinimą,
įsitraukiant į GMP veiklą.
Už išvykas į mišką, medelių sodinimo
organizavimą, už miško, medžių
pažinimo, saugojimo, ekologijos
puoselėjimo konsultacijas, vaizdinę
medžiagą.
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