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Ekologijos programa 2015-2017 metams 

 

Ekologijos programa sudaryta siekiant skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir 

vykdyti švietėjišką mokyklos misiją ekologiško gyvenimo būdo klausimais. Programą sudaro dvi 

dalys.  

Pirmojoje dalyje pateikiama mokykloje diegiamos ekologiškos atliekų tvarkymo 

sistemos įgyvendinimo ir prieţiūros tvarka. 

Antrojoje dalyje pateikiamas mokyklos švietėjiškų veiklų ir renginių planas, susijęs 

su aplinkosaugos principų įgyvendinimu, ekologiško gyvenimo būdo ir gamtos paţinimu bei 

darnaus vystymosi skatinimu. 

Ekologijos programa sudaroma 2013-iesiems mokslo metams. Atsiradus 

papildomoms veikloms, programa papildoma vadovo įsakymu. 

Ekologijos programą rengė A. Rakauskienė, K. Šimoniūtytė, I. Stalnionienė, B. 

Poškienė, V. Gudynienė, A. Eikevičius. 

I dalis 

 

Ekologiškos atliekų tvarkymo sistemos diegimas mokykloje 

Šioje dalyje aprašoma mokykloje diegiama atliekų rūšiavimo sistema ir jos 

integracija į jau esamą tvarkymo sistemą, taip pat kitos veiklos bei atsakomybė uţ jų vykdymą. 

Atliekų tvarkymo sistemą mokykloje sudaro:  

a)  makulatūros rinkimas; 

b)  elementų rinkimas; 

c)  mišrių (plastiko, popieriaus, buitinių) atliekų rūšiavimas. 

Makulatūros rinkimo tvarka 

1. Makulatūra – tai nebereikalingi popieriaus ir kartono gaminiai arba poligrafijos 

įmonių atliekos, tinkamos perdirbti į popierių ar kartoną. 

2. Mokyklos mokiniai skatinami rinkti popieriaus atliekas, nemesti jų į bendrąsias 

šiukšlių dėţes, o kaupti tam, kad po to makulatūrą būtų galima panaudoti antriniam perdirbimui. 

3. Per mokslo metus makulatūra išveţama iš mokyklos sandėlio du kartus (pirmojo 

ir antrojo pusmečių pabaigoje). Iš kabinetų makulatūra renkama 4 kartus per mokslo metus (kas 

tris mėnesius). Šiais metais planuojamos dvi masinės makulatūros rinkimo akcijos (kovo ir 

birţelio mėn. pabaigoje). Informacija apie suplanuotas makulatūros rinkimo akcijas bus paskelbta 

atskirai. 

4. Iki tol mokytojai kartu su vaikais kaupia popieriaus atliekas kabinetuose. Sukaupę 

didelį kiekį, turi kreiptis į biologijos mokytoją Vilmą Gudynienę, kuri pasirūpins, kad makulatūra 

būtų paimta iš kabineto ir ūkio dalies darbuotojų išnešta į makulatūros saugojimo patalpas.  

5. Stengiamasi pastebėti daugiausiai makulatūros surinkusias klases bei jas 

paskatinti, apdovanoti. 

6. Uţ makulatūros rinkimą ir išveţimą atsakinga biologijos mokytoja V. Gudynienė. 

Jai padeda mokytojai bei ūkio dalies darbuotojai. 

Elementų rinkimo mokykloje tvarka  

1. Mokykloje renkami panaudoti elektros prietaisų elementai. Kibirėlius, skirtus 

elementų rinkimui, galima rasti I aukšte, pradinių klasių korpuse, laiptinėje greta rūšiavimo 

konteinerių bei biologijos kabinete (9 kab.). Uţ atliekų pristatymą perdirbimo įmonėms atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Šiukšlių rūšiavimo mokykloje tvarka 



Mokykloje pradedama diegti buitinių atliekų rūšiavimo sistema. Numatoma tokia 

rūšiavimo proceso prieţiūra ir atsakomybės: 

1. Išrenkamas tinkamas rūšiavimo paslaugų tiekėjas (atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams). 

2. Rengiamas rūšiavimo konteinerių išdėstymo mokykloje planas. Jame nurodomos 

konkrečios vietos, kuriose stovės 1 plastiko, 1 popieriaus ir 1 buitinių atliekų konteineris. 

(Atsakinga mokytoja K. Šimoniūtytė). 

2.1 Numatomos šios rūšiavimo konteinerių mokykloje išdėstymo vietos: 

1. Mokinių rūbinė. (rūsyje) 

2. I aukšto fojė 

3. Pradinukų korpusas I aukštas 

4. Pradinukų korpusas II aukštas 

5. Pradinukų korpusas III aukštas 

6. 5-8 kl. korpusas I aukštas 

7. 5-8 kl. korpusas II aukštas 

8. 5-8 kl. korpusas III aukštas 

Papildomi 2 rūšiavimo konteineriai biologijos kabinete (9. 

3. Vidaus ir lauko konteinerius iš tiekėjo priima ir pastato ūkio dalies darbuotojai 

kartu su tiekėju. (Atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams). 

4. Konteinerių išdėstymą numatytose vietose priţiūri mokytoja V. Gudynienė. 

5. Uţ šiukšlių dėţių buitinėms atliekoms rūšiuoti pastatymą anksčiau minėtose 

vietose atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

6. Lauko konteineriui reikalingą spyną nuperka ir jos pakabinimu pasirūpina 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Taip pat šis asmuo rūpinasi, kad raktai nuo spynos būtų 

išdalinti atsakingiems darbuotojams. Uţ raktus nuo lauko konteinerio atsako: mokyklos budintis, 

aptarnaujanti įmonė, ūkvedys, valgyklos ir mokyklos valytojos. 

7. Valytojos informuojamos apie diegiamą atliekų rūšiavimo sistemą ir 

įpareigojamos kiekvieną dieną sistemingai valyti vidaus konteinerius (atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams). 

8. Apie perpildytus konteinerius aptarnaujančiai įmonei praneša direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams.  

9. Sudarytos sutarties punktų laikymąsi priţiūri direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

10.Atliekų rūšiavimo įdiegimo procesą priţiūri pavaduotoja ugdymui A. G. Valicka.  

11.Siekiant uţtikrinti sistemingą ir tvarkingą atliekų rūšiavimą, visi mokyklos 

darbuotojai bus mokomi teisingai rūšiuoti. Mokymus organizuoja ir vykdo biologijos mokytoja V. 

Gudynienė.  

Mokymų sąrašas: 

 1-8 klasių mokinių mokymai (kovo mėn.) 

 Susitikimas su aptarnaujančios įmonės rūšiavimo specialistu (kovo-balandţio 

mėn.) 

 Mokytojų mokymai (kovo mėn.) 

 Valytojų mokymai (kovo mėn.) 

12.Atliekų rūšiavimo pradţia bus skelbiama atidarymo šventėje. Mokiniai bus 

raginami į mokyklą ateiti apsirengę mėlynos ir geltonos spalvų drabuţiais (mokinius sukviesti ir 

skatinti įsipareigoja klasių auklėtojai). Atidarymo šventėje bus dalijama informacija apie šiukšlių 



rūšiavimą. Detalesnė medţiaga apie tai bus pateikta rūšiavimo mokymo stende. Gamtininkų 

būrelio mokiniai dalins penktokų paruoštas rūšiavimo atmintines (atsakinga V. Gudynienė).  

 

II dalis 

Ekologinio ir gamtamokslinio švietimo veiklos planas 

Nr. Renginio, veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo Data 

Renginiai ir parodos, skirti Ţemės dienai 

1.  1-8 kl. mokinių gamtamokslinė 

konferencija „Vyresni jaunesniems apie 

Ţemę“, skirta Ţemės dienai. 

V. Gudynienė,           

K.  Šimoniūtytė,       I. 

Stalnionienė,         B. 

Poškienė,  

A. Rakauskienė 

Kovo 

mėn. 

2. „Gamtos pasaka...“ (Gyvosios ir 

negyvosios gamtos fotografijų 

demonstravimas I aukšto fojė). 

B. Poškienė,             

V. Gudynienė 

Kovo 

mėn. 

3. Septintokų atvirukas ţemei. K. Šimoniūtytė Kovo 

mėn. 

4. Paroda „Graţiausi pasaulio mineralai 

vaikų piešiniuose“. 

B. Poškienė,         

J. Šakočiuvienė 

Kovo 

mėn. 

5.  Išvyka į geologijos muziejų „Kelionė po 

ţemės gelmes“. 

B. Poškienė, 

A. Rakauskienė 

Kovo 

mėn. 

6. Viktorina bibliotekoje „Gamtos 

paslaptys“. 

I. Karpavičienė ir 

mokytojos 

Kovo 

mėn. 

7. Plakatų paroda „Chemija mūsų 

gyvenime“. 

I. Stalnionienė Kovo 

mėn. 

8. Mokyklos bendruomenės pasveikinimas 

Ţemės dienos proga. Skrajučių su 

patarimais, kaip apsaugoti gamtą, 

platinimas ir stendo šia tema ruošimas. 

V. Gudynienė Kovo 

mėn. 

9. Kalendoriukų gaminimas Ţemės dienai. IT mokytojai Kovo 

mėn. 

10. Mokyklos fojė puošimas Ţemės dienai. A. A. Jurgaitienė,          

A. Antanaitienė,         

J. Šakočiuvienė 

Kovo 

mėn. 

11. Aktų salės puošimas konferencijai. B. A. Jurgaitienė,          

A. Antanaitienė,         

J. Šakočiuvienė 

Kovo 

mėn. 

12. Pradinių klasių mokinių paroda „Aš 

padedu Ţemei“.    

C. Pradinių klasių 

mokytojos 

Kovo 

mėn. 

Kovas 

1. 5-8 kl. mokinių teisingo rūšiavimo 

mokymai. 

D. V. Gudynienė Kovo 

mėn. 

2.  Susitikimas su aptarnaujančios 

rūšiavimo įstaigos atstovu. 

E. V. Gudynienė Kovo 

mėn. 

3. Makulatūros rinkimas iš kabinetų. F. V. Gudynienė Kovo 

mėn. 

4. Valytojų ir mokytojų teisingo rūšiavimo 

mokymai. 

G. V. Gudynienė Kovo 

mėn. 

Balandis 

1. Mini gamtamokslinė pradinių klasių H. Pradinių klasių Balandţio 



mokinių konferencija „Stebiu, bandau, 

suţinau“. 

mokytojos mėn. 

2. Ekskursija į Gamtos mokslų fakulteto 

herbariumą. 

I. V. Gudynienė Balandţio 

mėn. 

3. Tarpmokyklinė septintokų fizikos 

viktorina „Magnetukai“. 

J. A. Eikevičius Balandţio 

mėn.  

4. Dalyvavimas Respublikiniame Česlovo 

Kudabos konkurse. 

K. K. Šimoniūtytė, 

L. A. Rakauskienė 

Balandţio  

mėn. 

5. Inkilų kėlimo šventė. M. Technologijų  

mokytojos  ir  

N. V. Gudynienė 

Balandţio 

mėn. 

Geguţė 

1. Dalyvavimas projekte „Mano ţalioji 

palangė“. 

V. Gudynienė 

O.  

Geguţės 

mėn. 

2. 6 klasių protmūšis gamtos tema. P. B. Poškienė Geguţės 

mėn. 

3. Gamtamokslinė viktorina „Ţinių lyga“. Fizikos mokytoja,           

I. Stalnionienė,        

K. Šimoniūtytė 

 

Geguţės 

mėn. 

Birţelis 

1.  Numatoma filmų apie ekologiją 

perţiūra. 

V. Gudynienė Birţelio 

mėn. 

2. Dviračių diena. Kūno kultūros 

mokytojai 

Birţelio 

mėn. 
Pastaba: renginių sąrašas per mokslo metus gali keistis. 


