JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA
KAMPANIJOS „MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“ VEIKSMŲ PLANAS
2016-2017 M.M.
Situacijos analizė. 2015-2016 m.m. aktyviai dalyvavome gamtosauginėje veikloje.
Tradiciškai įsijungėme į pasaulinę ENO medžių sodinimo akciją, rugsėjo 21 dieną Mokyklos kieme
pasodinome tris tujas, piešėme ilgiausią piešinį „Medžių alėja“. „Ąžuoliuko“ Mokyklai įteiktas
tarptautinis dalyvio sertifikatas. „Ąžuoliuko“ Mokykla pateikė ataskaitą gamtosauginių mokyklų
programos koordinatoriams. Darbas buvo įvertintas–mes apdovanoti gamtosauginių mokyklų
programos Žaliąja vėliava. Į ekologinį konkursą „ Mano žalioji palangė“ įsijungė dauguma
Mokyklos vaikų ir pedagogų. Sėklas, gautas iš "Eko kartos Žalios stotelės“, vaikai sėjo
vazonėliuose ant palangių, o vėliau pernešė į Mokyklos teritorijoje esančias lauko lysves. Taip buvo
atnaujintas „Vaistažolių ir prieskonių kampelis“. Domėjimasis gamta paskatino organizuoti renginį,
skirtą „ Gėlių Žavadieniui 2016“. Įstaiga gavo sertifikatą ir už vaikų sodininkavimo iniciatyvą
„Žalia pėda“. Mokykloje vykdome atliekų rūšiavimą, organizuojame akcijas „Rūšiuok atliekas, kad
gyventume gražioje ir švarioje aplinkoje“, „Rink baterijas“, paruošėme informacinių lankstinukų
tėvams, bendruomenei apie ekologijos naudą, atliekų rūšiavimo svarbą. Mokyklos teritorijoje,
išvykų į mišką metu tvarkome aplinką, renkame šiukšles.
Tikslas. Tęsti gamtosauginę veiklą, integruojant veiklas į vaikų(mokinių) ugdymo procesą.
Uždaviniai:
1.
Saugoti ir tausoti gamtos resursus.
2.
Taupyti popierių, mažinti šiukšlių kiekį mokykloje ir už jos ribų.
3.
Į gamtosaugines veiklas įtraukti įstaigos bendruomenę, socialinius partneriu, projektų
partnerius.
Eilės Veikla
Nr.
1.
Kompanija „Mažiau šiukšlių“.

2.

3.

4.
5.

6.

Dalyvavimas konkursuose, akcijose,
parodose gamtosaugos ir ekologijos
temomis.
Foto nuotraukų paroda „Žaliuoju taku“.
Medžių puošimo šventė „Kalėdiniai
varpeliai“, panaudojant antrines žaliavas.
Koncertas-susitikimas su miškininkais,
„Myliu medį, gėlę, žolę“.
Vaikų, tėvų, pedagogų darbelių paroda iš
antrinių žaliavų „Gyvūnijos pasaulyje“.

Data

Atsakingi

S. Mažeikienė
I. Krikštanienė
D. Liorančienė
R. Grygelytė
E. Urbonavičiutė
V. Milkuvienė
Pedagogai

Metų eigoje

E.Urbonavičiutė
R. Grygelytė
I. Vaitiekienė
J. Gavėnienė
R. Šauklienė
E. Urbonavičiutė
I. Krikštanienė
R. Grygelytė
I. Vaitiekienė
J. Gėdminaitė
I. Martišienė
L. Mockevičienė

2016 m
11 mėn.

Metų eigoje

2016 m
12 mėn.
2017 m.
01 mėn.

2017 m.
01 mėn.

Pastabos

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Renginys „Mūsų žemė – ji viena ir
nepakartojama“, skirtas Žemės dienai
paminėti.
Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2017“,
bendradarbiaujant su vaikų (mokinių)
tėvais.
Žygis į gamtą „Išlaisvinkime aplinką nuo
šiukšlių“ įtraukiant bendruomenę,
socialinius partnerius.
Teorinė - praktinė konferencija „Ievina“
vaikų darželyje(Siguldoje) – Patirtis
įgyvendinant kompaniją „Mažiau
šiukšlių“.
Mokyklos akcija „Rūšiuok atliekas –
ilgink planetos gyvenimą.“.
Informacinių skrajučių paruošimas
Mokyklos bendruomenei ir mikrorajono
gyventojams.

V. Petraitienė
J. Kucinienė

2017-03-20

N. G. Blažaitienė
V.Ambrutienė
A. Kriščiūnienė
I.Martišienė
E. Urbonavičiutė
I. Krikštanienė
A. Samuilis
N. G. Blažaitienė
S. Mažeikienė
I. Krikštanienė

2017 m.
04 mėn.

V. Milkuvienė
E. Globienė
S. Mažeikienė
I. Krikštanienė
E. Globienė

Metų eigoje

2017 m.
05 mėn.
2017 m.
05 mėn.

Metų eigoje

