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Mokykla: Neringos gimnazija 

Ataskaitą parengė (kontaktiniai duomenys): Gamtosauginis mokyklos komitetas; pirmininkė Rita 

Raugienė, vyr. geografijos mokytoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė; mob. tel.:865094950 

 

Gamtosauginis komitetas 

Patvirtinkite, kad  Gamtosauginis komitetas gimnazijoje: 

a) sudarytas  ;   b) vyksta posėdžiai ir jie protokoluojami ;c) apie komiteto sprendimus 

informuojama gimnazijos bendruomenė  ;gimnazijos bendruomenė gali teikti siūlymus 

komitetui ;

Komiteto sudėtis:   gimnazijos administracija ; mokiniai ; gimnazijos techninis personalas ; 

kiti atstovai ,  trumpai juos išvardinkite: 

Simas Survila, gimnazijos direktorius; 

Rita Raugienė, gamtosauginio komiteto pirmininkė; 

Igoris Miliūnas, fizikos vyr. mokytojas; 

Rovena Šerpetauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Viktoras Kriukovas, biologijos vyr. mokytojas; 

Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja; 

Gražina Banienė, VŠĮ Kretingos miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierė; 

Kęstutis Dikšas, Nidos girininkijos girininkas; 

Jolita Gedžiuvienė, Kuršių nerijos direkcija, Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja; 

 

Mokiniai: 

Vytė Lipnickaitė 6 klasė; 

Matas Šestakovas 6 klasė; 

Karolis Gogelis III gimnazijos klasė; 

Barbora Dragunskaitė 6 klasė; 

Milita Zalevskytė, 7 klasė; 

Silvija Kisieliutė, 7 klasė; 

Justė Perminaitė, II gimnazijos klasė; 

Augustas Baranauskas, III gimnazijos klasė; 

Karolis Gogelis, III gimnazijos klasė; 

 

Auditas  

Mokslo metais atliktas: 

auditas ;     tarpinis auditas  ;   audito išvados padarytos ir į jas atsižvelgiama planuojant ir 
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vykdant veiklas;

 

 

 

Veiksmų planas 

 

Sudarytas ;   gimnazijos bendruomenei veiksmų planas žinomas ir įgyvendinamas ; 

 

 

 

Gamtosauginių mokyklų programos vykdymas 

 

Gimnazijos bendruomenė dalyvauja įgyvendint GMP ; mokinių iniciatyvumas skatina programos 

įgyvendinimą ; gamtosauginės temos integruojamos į pamokas , 

neformalaus ugdymo veiklą ;  

 

 

 

 

Informavimas  

 

Informacinis Gamtosauginių mokyklų programos stendas yra gerai matomoje gimnazijos vietoje 

;  

Stende pateikiama aktuali informacija (veiksmų planas, gamtosauginis kodeksas, skelbiamos 

akcijos renginiai, projektai, komiteto sudėtis ir pan.)  apie gamtosauginę gimnazijos veiklą ;  

stende pateikiama informacija nuolat atnaujinama  ;  gimnazijos bendruomenė informuojama 

apie Gamtosauginių mokyklų programą gimnazijai prieinamomis priemonėmis (gimnazijos 

laikraštis, mokyklos radijas, mokyklos svetainė, socialinis puslapis „Facebook“ ir kt.) ;  

gimnazija skelbiasi spaudoje (vietinė, regioninė, nacionalinė), internete, TV  ; 

gimnazija savo gamtosauginę veiklą pristatinėja kitoms mokyklos ;  

 

 

Gamtosauginis kodeksas 

Publikuojamas gerai matomoje gimnazijos vietoje 

yra aktualus, atspindi gimnazijos ir Neringos krašto gamtosauginius siekius ir vertybes ;   
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Veiklų temos  

Pažymėkite temas, kuriose buvo vykdomos veiklos: 

Energija x ; vanduo ;  atliekos x; transportas ;  sveika gyvensena x;  mokyklos aplinka x;  

bioįvairovė x; globalinės problemos x; kita  _,  išvardinkite: _ 

 

 

Papildoma informacija, pastabos:  

 Tęsiama ilgalaikė kūrybinė pažintinė bendradarbiavimo veikla su Neringos meno 

mokykla, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, VĮ Kretingos miškų urėdija, Nidos 

girininkija. Tradiciškai kovo mėnesį buvo sutarta, kad 5-8 klasių mokiniai su Nidos 

girininkijos darbuotojais kabinos paukšteliams inkilėlius. Akcija neįvyko dėl Lietuvoje 

paskelbto karantino. 

 Nuolat kreipiamas dėmesys sveikai gyvensenai, aktyviai sportinei veiklai, vandens, 

elektros, popieriaus taupymui, kraštovaizdžio pažinimui. Pokalbiai apie atliekų rūšiavimą, 

vandens, elektros, popieriaus taupymą, integruojami pamokose, praktiniuose darbuose.  

 Dalyvauta socialinėje akcijoje  „Solidarumo bėgimas“. Tikslas – ugdyti vaikų socialinę 

atsakomybę, sąminingumą bei solidarumą. Suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams 

(akcijos metu buvo surinkta 170 eurų). 

 1-3 klasių mokiniai ir mokytojos nuo šių mokslo metų pradžios pamokų metu sėdi ant 

gimnastikos kamuolių. Kamuolių pagalba lavinama taisyklinga mokinių sėdėsena, 

laikysena. Kamuoliai naudojami ir kūno kultūros pamokose. Dovaną įteikė Neringos 

Rotary Lithuania D1462 nariai.  

 Akcijos: „Darom!“; „Kasmetiniai mokyklos aplinkos, pajūrio teritorijos ir miško 

tvarkymo darbai“; „Mes rūšiuojam“ (2019 metais (rudenį) surinkta 102 kg, o 2020 m. 

kovo mėn. surinkta 224 kg panaudotos elektroninės ir buitinės technikos) 

bendradarbiaujant su  p/n „Jūratė“; Solidarumo bėgimas, Nidos pusės maratono bėgimas, 

„Pučiame muilo burbulus, o ne tabako dūmus“, pasaulinei dienai be tabako paminėti; 

Pajūrio tvarkymas. Parafino rinkimas (2020 sausio mėnuo;). 

 Projektai  „Plakatai, skirti  pasaulinei Žemės dienai paminėti“; „Sveikatiada“; „Rudens 

spalvų paletė“; „Lietuvos piliakalniai“; 

 Užsiėmimai pagal KNNP direkcijos edukacinių užsiėmimų programą „Medžių brolijoje",  

„Mažieji Kuršių nerijos detektyvai“; „Nuostabus drugelių pasaulis“; Žemės diena 

saugojamoje teritorijoje; „Pėdsekiai – detektyvai“ – ieškojo, bei atpažino gyvūnų ir 

paukščių pėdsakus. Viktorina 5-7 klasių mokiniams „Pažink drugių pasaulį“ Neringos 
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gimnazijoje; skirta paskelbtiems Drugių metams Kuršių nerijoje. Dalyvauta 

respublikiniuose konkursuose “Mano žalioji palangė”; ciklas susitimų 9 -12 klasių 

mokiniams (organizatoriai Kuršių nerijos nacionalinis parkas) su žmonėmis kurie yra 

atidavę savo širdį Kuršių nerijai. Svečiai Matas Mizgiris ir Krister Castren.  

 Nuo 2019 m. lapkričio 1 dienos pradedamas vykdyti tarptautinis Erasmus+,  2 pagrindinio 

veiksmo –  bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektas 

apie meteorologiją –  „UMBRELLA“ („Uncovering Meteo Basic Research to Enhance 

Lifelong Learning Abilities“) . Projekto tikslas: didinti mokyklos ir vietos bendruomenės 

suvokimą apie klimato kaitą ir tvarų vystymąsi, bei skatinti fizinį aktyvumą. 

 2020 m. sausio mėn. 30 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko kasmetinis 

respublikinis 7 – 8 klasių moksleivių anglų kalba konkursas. Šių metų tema buvo „THE 

CLIMATE CRISIS THAT THREATENS HOMO SAPIENS: WHAT IT IS POSSIBLE TO 

DO?“ Tema labai aktuali ir Neringos gimnazijai, kadangi čia yra vykdoma daug su gamtos 

saugojimu susijusių veiklų, todėl 7 klasės moksleivis puikiai atstovavo mūsų gimnaziją 

konkurse. 

 Integruota tiksliųjų mokslų savaitė (neįvyko dėl karantino); 

 „Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 2019“ 7-8 klasės, 2019 m. 11 mėn. 

 Paskaita 1-8 klasių mokiniams "Miškininkystė", lektorė Gražina Banienė Miško 

želdinimo ir apsaugos inžinierė, Kretingos miškų ūkis., 2019 m. lapkritis; 

 

Priedai: 

       Prašome pažymėti prie šios ataskaitos pateikiamus priedus: 

 

1. Pasirašytas prašymas skirti Žaliąją vėliavą  (gali būti nuskanuotas)   X 

2. Gamtosauginio komiteto posėdžio protokolas    X   

3. Veiksmų planas  X 

4. Integracijos į mokymosi procesą pavyzdžiai (pamokų planai, aprašai, nuotraukos)  X 

5. Informacinio stendo kopija (nuotrauka ar kt. el. forma)  X 

6. Gamtosauginio kodekso kopija   X 

7. Kita (nurodykite): audito analizė ir išvados. 
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NERINGOS GIMNAZIJA 

 

                                     GAMTOSAUGINIO KOMITETO POSĖDŽIO                                   

PROTOKOLAS 

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. 3 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 10 d. 14.40val. 

 

 

 Posėdžio pirmininkė – Gamtosauginio komiteto pirmininkė Rita Raugienė. 

 Posėdžio sekretorė – mokytoja, gamtosauginio komiteto narė Rovena Šerpetauskienė. 

 Dalyvavo: Gimnazijos direktorius Simas Survila, gamtosauginio komiteto pirmininkė Rita 
Raugienė, komiteto nariai, mokytojai: Igoris Miliūnas, Viktoras Kriukovas, Jūratė Ruzveltienė, 
Rovena Šerpetauskienė, KNNP Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja Jolita Gedžiuvienė, Nidos 
girininkijos girininkas Kęstutis Dikšas, mokiniai atsakingi už gamtosauginę veiklą gimnazijoje. 

 Darbotvarkė: 

1. Dėl gamtosauginės veiklos plano įvykdymo ir atliktų veiklų patvirtinimo. 
2. Dėl prašymo pateikimo žaliąjai vėliavai gauti. 
3. Dėl gamtosauginio audito rezultatų aptarimo. 
 
I.  SVARSTYTA: Gamtosauginės veiklos plano įvykdymas ir atliktų veiklų patvirtinimas. 

Gamtosauginio komiteto pirmininkė Rita Raugienė pristatė gimnazijos 2019/2020 m.m. 
gamtosauginę veiklą, atliktus darbus ir pasiekimus. Moksleiviai aktyviai dalyvavo 
gamtosauginėje veikloje, pristatė atliktus darbus, apibūdino įvykdytas akcijas. KNNP 
Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja Jolita Gedžiuvienė akcentavo aktyvią 
moksleivių sportinę veiklą. Nidos girininkijos girininkas Kęstutis Dikšas pasidžiaugė 
sėkmingu bendradarbiavimu. 

 NUTARTA: 

  Patvirtinti gamtosauginės veiklos atliktus darbus, įvykdytus septynis gamtosauginius 
žingsnelius. 

II. SVARSTYTA: Prašymo pateikimas Žaliąjai vėliavai gauti. 
 

                   NUTARTA: Gimnazijos bendruomenė, įvykdžiusi Aplinkosauginio švietimo fondo     
keliamus reikalavimus, prašo gimnaziją apdovanoti žaliąja vėliava. 

      III. 3. SVARSTYTA: Gamtosauginio audito rezultatų aptarimas. Gamtosauginio komiteto 
pirmininkė Rita Raugienė pristatė 2019/2020 m.m. gamtosaugino audito rezultatus. Buvo 
apžvelgtos keturios sritys: atliekos, mokyklos aplinka, sveika gyvensena ir transportas. Buvo 
diskutuojama dėl kitų mokslo metų gamtosuginio komiteto veiklos tikslų pasirinkimo. 

                        NUTARTA: Ateinačių mokslo metų gamtosauginio komiteto veiklos tema bus 
Sveika gyvensena. 
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Posėdžio pirmininkė 

Gamtosauginio komiteto pirmininkė                                                          Rita Raugienė 

 

 

Posėdžio sekretorė 

Gamtosauginio komiteto narė                                                                    Rovena Šerpetauskienė 
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NERINGOS GIMNAZIJA 
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 

2019/2020 m. m. 
 
Tikslas:  Tobulinti sveikos gyvensenos, subalansuotos mitybos įgūdžius, auginti meilę gamtai, atsakomybę už jos išsaugojimą, propaguoti racionalų 
gamtos išteklių naudojimą, formuoti mokinių mokslinės kūrybos ir tiriamojo darbo bei praktinės veiklos įgūdžius. Bendradarbiauti su VĮ Kretingos 
miškų urėdija -  Nidos girininkija , Kuršių Nerijos Nacionalinio parko administracija. 
 
 
Veiksmai Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 
Kaip tai galime 
įvertinti? 

Kaip (kada) 
žinosime ar 
mūsų veikla 
buvo sėkminga? 

Kiek tai 
kainuos? 

Ar tai buvo 
sėkminga? 
Idėjos 
ateičiai? 

Organizaciniai 
darbai 

Gimnazijos 
gamtosauginio 
komiteto 
atnaujinimas 

Gamtosaugin
io komiteto 
pirmininkė 

Rugsėjo – 
spalio mėn. 

Patikslinta komiteto 
sudėtis 

Įgyvendinsime 
numatytus 
tikslus 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

Mokyklos 
gamtosauginio 
stendo 
atnaujinimas ir 
informacijos 
pateikimas 

Gamtosaugin
io komiteto 
pirmininkė 

Rugsėjo – 
spalio  
mėn. 

Atnaujinta stendo 
informacija 

Mokiniai 
susipažins su 
gamtosauginės 
veiklos tikslais 
ir kryptimis. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

Veiksmų plano 
sudarymas 

Gamtosaugin
io komiteto 
pirmininkė 

Rugsėjo – 
spalio mėn. 

Sudarytas veiksmų 
planas 2019 /2020 m. 
m. 

Tikslingai 
suplanuota 
gamtosauginio 
komiteto veikla 
2019/2020 m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Moksleiviai 
tęsia 
pradėtus 
darbus ir  
suplanavo 
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m. 
 
 
 
 
 

naujus 
 
 
 
 
 

Gamtosauginio 
kodekso 
patvirtinimas 

Gamtosaugin
io komiteto 
nariai 
(mokiniai) 

Rugsėjo mėn. Eksponuojamas 
patvirtintas 
gamtosauginis 
kodeksas 

 Žmogiškieji 
ištekliai 

Įvertinta 
mokinių 
iniciatyva 

 
 
Projektai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektas  
„ TAUPYK! 
BŪK 
ATSAKINGAS
!“  
 

 
Gimnazijos 
bendruomenė 

 
Lapkričio mėn. 
– vasario mėn. 
 

 
Moksleiviai fiksuos 
vandens, elektros 
skaitiklių parodymus. 
Organizuos taupymo 
akcijas, atliks 
pakartotinius tyrimus, 
pateiks išvadas ir 
siūlymus.  

 Žmogiškieji 
ištekliai, 
kanceliarinės 
prekės. 

Mokiniai 
pagilins 
žinias 
apie 
vandens ir 
elektros 
apskaitą ir 
taupymo 
būdus. 
 

Projektas 
 „Mes 
rūšiuojam“ 

Klasių 
vadovai, 
gamtosaugini
o komiteto 
nariai, 
fizikos 
mokytojas I. 
Miliūnas 
 
 

2 kartus per 
metus 

Netinkamus naudoti 
elektros prietaisus, 
galvaninius elementus 
renka visa gimnazijos 
bendruomenė 
 
Makulatūros rinkimo 
akcija 

2019/2020 m.m. 
surinkta apie 
326 kg. 

 Bus įsigyta 
mokymo 
priemonių. 

Projektas 
„Auksinis 
ruduo, 
kvepiantis 

1 – 4 klasių 
mokiniai 
,klasių 
vadovai, 

Spalio mėn. Mokytojų, tėvelių 
padedami mokiniai 
kurs įvairius darbelius 
rudens tema. 

Naudos įvairią 
gamtinę 
medžiagą, 
antrines 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
antrinės 
žaliavos, 

Ugdomos 
pažinimo, 
praktiškum
o ir 
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moliūgais“ tėvai. 
 

žaliavas. kanceliarinės 
prekės 

kūrybiškum
o 
kompetencij
os 

Projektai, 
renginiai  
„Judėjimas – 
sveikata, gera 
savijauta“ 
  

Gimnazijos 
bendruomenė 

2019/2020m.m.  Aktyviai dalyvaus 
įvairiose gimnazijos, 
miesto, respublikos 
organizuojamose 
sportinėse veiklose 

Mokiniai 
grūdins įmuninę 
sistemą ir 
tobulins savo 
sportinius 
įgūdžius, 
propaguos 
sveikos 
gyvensenos 
įgūdžius. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
transporto 
lėšos, 
kanceliarinės 
prekės 

Daugiau 
sužinota 
apie sveiką 
gyvenseną. 

Projektas 
„Maisto 
pažinimas“ 

Juodkrantės 
skyriaus 
ikimokyklinu
kai 

Spalio- 
lapkričio mėn. 

Susipažins su tinkamos 
mitybos principais 

Gebės pasirinkti 
sveikus maisto 
produktus 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
kanceliarinės 
prekės 

 

 Projektas „Apie 
burnos higieną 
ir svarbą“ 

2-3 klasės 
mokiniai 

Spalio mėn. Įtvirtins burnos 
higienos įgūdžius, 
mitybos įtaką dantų 
sveikatai. 

Gebės 
taisyklingai 
prisižiūrėti savo 
dantukus. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

Akcijos, talkos Akcija 
„Pučiame 
muilo burbulus, 
o ne tabako 
dūmus“. 
Pasaulinė diena 
be tabako. 

1-12 klasės 2020 m. 
gegužės mėn. 

 Prisidėsime prie 
alkoholio, 
rūkymo ir kt. 
psichotropinių 
medžiagų 
vartojimo 
prevencijos 

Žmogiškieji 
ištekliai,  
Priemonės 
akcijai 

Tikimės, 
kad visai 
mokyklos 
bendruome
nei svarbi 
sveika 
aplinka 

„Baltajam 
badui -Ne! „ 

Visa 
mokyklos 
bendruomenė 

2020 sausio, 
vasario mėn. 

Pagaminti naujų 
lesyklėlių. 

Mokyklos 
bendruomenė 
kaups maisto 
atsargas 
žvėreliams ir 

Žmogiškieji 
ištekliai,  
antrinių 
žaliavų 
panaudojima

Mokiniai 
neabejingai 
žvelgs į 
akciją, 
noriai 
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paukšteliams. 
Talkinant Nidos 
girininkijos 
girininkams 
sistemingai 
atliekos 
išvežamos į 
mišką 

s dalyvaus. 

„Darom!“ Visa 
mokyklos 
bendruomenė 

2020 m. 
balandis 

Pagal sudarytą grafiką 
mokyklos 
bendruomenė tvarkys 
įvairias miesto, miško 
teritorijas 

Vasaros sezoną 
pasitiksime 
švarioje, 
sutvarkytoje 
aplinkoje 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
šiukšlių 
maišai, 
darbo 
pirštinės 

Suvoks 
akcijos 
naudą ir 
svarbą 

Kita veikla Edukaciniai 
užsiėmimai 
KNNP 

Kuršių 
nerijos 
nacionalinio 
parko 
darbuotojai 

2019/2020 m. 
m. 

Mokinai gilins žinias 
dalyvaudami 
užsiėmimuose: 
*VANDENŲ 
PASAULIS“ 
*MIŠKO 
LABIRINTUOSE; 
*KURŠIŲ NERIJOS 
DETEKTYVAS“ 

Mokiniai išvyks 
į  gamtą, 
mokysis stebėti 
aplinką, 
susipažins su 
Kuršių marių ir 
Baltijos jūros 
vandens 
ekosistema, 
atliekų ir 
šiukšlių 
tvarkymu 
mieste. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokoma 
pažinti 
aplinkos, 
skatinamas 
atliekų 
rūšiavimas 

Auditas 5 -10 klasės 2019 m. 
lapkritis 

Pagal pateiktą 
klausimyną 

Gauti rezultatai 
įtakos  kitų 
mokslo metų 
gamtosauginio 
komiteto veiklą 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
kanceliarinės 
prekės 

Įvertinsime 
mokinių 
žinias ir jų 
įdirbį į 
gamtosaugi
nę veiklą. 
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Sveikatos 
įgūdžių 
formavimas, 
lavinimas pagal 
gimnazijos 
sveikatos 
priežiūros 
veiklos planą. 

Gimnazijos 
sveikatos 
specialistė, 
mokytojai 

2019/2020 
m.m. 

Pagal sudarytą grafiką 
ir poreikį 

Formuosime 
sveikos 
gyvensenos 
įgūdžius. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Pagilins, 
įtvirtins 
turimas 
žinias 

Mokykloje 
tęsiami miško 
tvarkymo 
darbai (pagal 
poreikį). 

Mokyklos 
bendruomenė 

2019/2020m.m. Sąmoningai atliekami 
miško tvarkymo 
darbai. 

Gyvensime 
švaresnėje 
aplinkoje 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Darbų 
sklaida 
tęsiama 
mokinio 
gyvenamojoj
e aplinkoje 
 
 
 
 

Paskaita apie 
medžius 
„Mažoji 
dendrologija“  

1-4 klasių 
mokiniai 

2019 m. 
lapkričio  – 
gruodžio mėn. 

Supažindinimas su 
gyvenamosios vietos 
augančiais medžiais. 

Pažins miške 
augančius 
medžius 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Skatins 
meilę 
gamtai 

Kuršių nerijos 
kopų Nidos 
apylinkėse 
apželdinimo 
pradininko 
Kuverto kapo ir 
jo aplinkos 
sutvarkymas. 

7-10 klasės 2020 m. iki 
balandžio 1 d 

Ugdyti pagarbą šio 
krašto žymiems 
žmonėms, meilę 
gamtai.  

Labiau pažins 
šio krašto 
žymių žmonių 
nuveiktus 
darbus. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
darbo 
įrankiai 

Ugdys 
gimtojo 
krašto 
pažinimą. 
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Inkilų kėlimo 
šventė. 
Ekskursiją į 
mišką. 

1-6 klasės 2020 m. kovo 
mėn. 

Ugdyti meilę gamtai Pažins savo 
krašto 
paukščius. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Ugdys 
gimtojo 
krašto 
pažinimą. 

Priešgaisrinė 
miškų sauga. 
Teorija ir 
praktika. 

5-8 klasės 2020 m. 
gegužės mėn. 

Ugdyti atsakomybę ir 
meilę gamtai 

Susipažins su 
miškininko, 
gaisrininko 
profesija. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
transporto 
išlaidos 

Pagilins, 
įtvirtins 
turimas 
žinias 

 
Apibendrinama
sis renginys“ 
Gamta 
negyvena nei 
praeitimi, nei 
ateitimi: ji – 
amžina 
dabartis. – V. 
Karalius.“ 

 
 
Gamtosaugin
is  
gimnazijos  
komitetas 

 
 
2020 m. 
gegužės – 
birželio  mėn. 

 
 
Pagal renginio 
scenarijų 

 
Atliktų darbų 
apibendrinimas 
, įvertinimas ir 
pristatymas 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
kanceliarinės 
prekės, lėšos 
mokinių 
skatinimui 
(suvenyrai, 
prizai) 

 
 
 

 
 
         Gamtosauginio gimnazijos komiteto pirmininkė                                                                             Rita Raugienė 
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NERINGOS GIMNAZIJA 
  2019/2020m.m. 

GAMTOSAUGINIS AUDITAS 
 
Buvo apklausti 5-8 ir I gimnazijos klasės mokiniai (37 mokiniai).  
Gautų atsakymų rezultatai: 

 
 

Eilės 

Nr. 

Klausimas Taip Ne Pastabos 

                          ATLIEKOS 

1. Ar mokykloje rūšiuojamos atliekos? 

 

31 7 1 

2. Ar mokiniai žino, kokias atliekas galima rūšiuoti? 

 

34 4 1 

3. Ar kopijuojama ant dviejų lapo pusių? 

 

24 9 5 

4. Ar mokykloje vaikai vienas kitą ragina nešiukšlinti? 

 

17 19 2 

5. Ar mokykla dalyvauja šiukšlių rinkimo talkose? 

 

35 1 2 

                         MOKYKLOS APLINKA 

1. Ar patinka mokyklos aplinka? 

 

36 1 1 

2. Ar mokykla pavasarį kelia inkilėlius? 

 

31 5 2 

3. Ar mokykla turi gėlyną? 

 

32 6 0 

4. Ar mokyklos koridoriuose yra organizuojamos mokinių darbų 

parodos? 

 

32 5 1 

5. Ar mokiniai žino mokyklos istoriją? 

 

17 17 4 

SVEIKA GYVENSENA 

1. Ar mokykloje galima nusipirkti šviežių vaisių per pietus? 

 

33 1 4 

2. Ar mokykloje pietauja daug vaikų? 

 

32 4 2 

3. Ar mokyklos valgykloje visada būna šviežių salotų? 

 

27 6 5 

4. Ar mokiniai dažnai sportuoja lauke? 

 

25 10 3 

5. Ar mokykloje organizuojamos sporto šventės? 

 

36 2 0 

6. Ar mokiniai turi pakankamai žinių apie maistą (ypač sveiką)? 32 4 2 

7. Ar mokiniai rūko (vartoja alkoholį; narkotikus) mokykloje? 

 

9 20 9 

TRANSPORTAS 

1. Ar mokykla turi dviračių aikštelę? 

 

31 6 1 
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2. Ar mokykloje vaikams aiškinamos eismo taisyklės? 

 

30 8 0 

3. Ar mokykloje kalbama apie saugų važiavimą dviračiais? 

 

24 13 1 

4. Ar mokyklos automobiliai varomi dujomis (o ne benzinu, dyzeliu)? 

 

2 23 13 

5. Ar į mokyklą ateinate pėsčiomis? 10 14 4 

6.  Ar į mokyklą atveža tėveliai? 12 20 6 

 
 
IŠVADOS: 
 

1. ATLIEKOS. Mokiniai teigia, kad žino kokias atliekas gali rūšiuoti ir, kad 
mokykloje atliekos yra rūšiuojamos. Net 50% respondentų atsakė, jog 
neskatina vienas kito nešiukšlinti. 

2.  MOKYKLOS APLINKA. Mokiniams patinka mokyklos aplinka, pastebi 
gėlynus,  organizuojamas mokinių darbų parodas, bet mažai žino savo 
mokyklos istorijos. 

3. SVEIKA GYVENSENA. Sveikos gyvensenos įgūdžiai gan tvirti, turi žinių 
apie sveiką mitybą, aktyvų sportą gamtoje. 

4. TRANSPORTAS. Mokykla turi sąlygas mokiniams atvažiuoti su dviračiais, 
yra dviračių aikštelė. Mokiniai žino pagrindines eismo taisykles važiuojant 
dviračiais, nuolat žinios gilinamos saugaus eismo valandėlių metu. 

2020/2021 m.m.  mokslo metais tęsime sveiką mitybą, didesnį dėmesį skirsime 
supažindinimui su mokyklos istorija. Ugdysime mokinių atsakomybę ir 
sąmoningumą nešiukšlinti gimnazijos patalpose ir gamtoje. 
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                              Informacinių stendų foto 

2018/2019 m.m. 
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Neringos gimnazija 
Gamtosauginis kodeksas 

 

                                               Mes – savo krašto gamtą mylintys vaikai. 
                                               Stengiamės ją saugoti labai. 
                                               Rūšiuojam atliekas, nešiukšlinam 
                                                                              mes marių ir miškų. 
                                               Svarbu, kad čia gyventi būtų linksma ir jauku. 
 
                                                     Mes saugom augalus retus, 
                                                    Ir kviečiame daryti tai kitus. 
                                                     Mes saugom briedžius, stirnas ir šernus, 
                                                    O paukščiams keliam inkilus gražius. 
 
                                                  Mes mylim savo gimto krašto gamtą, 
                                                  Nes gimėm čia ir jos glėby užaugom. 
                                                  Mes smėlio kopose bėgiojame basi 
                                                  Ir gintarų mes ieškom pajūry. 
 
                                                                  Esam mes nepaprasti: 
                                                                  Sportiški ir labai sveiki. 
                                                                  Švarus oras čia pas mus, 
                                                       Gyvenimas gimtojoj žemėj – nuostabus! 
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                                            NERINGOS GIMNAZIJA 
2019/2020 m.m. 

 
 

1-3 klasių mokiniai ir mokytojos nuo šių mokslo metų pradžios pamokų metu sėdi ant 

gimnastikos kamuolių. Kamuolių pagalba lavinama taisyklinga mokinių sėdėsena, laikysena. 

Kamuoliai naudojami ir kūno kultūros pamokose. Dovaną įteikė Neringos Rotary Lithuania 

D1462 nariai.  
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Pradinių klasių mokinių rudeninių darbelių paroda 

“Auksinis ruduo, kvepiantis moliūgais“  

akimirkos 
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Paskaita 1-8 klasių mokinimas"Miškininkystė", lektorė Gražina Banienė Miško 
želdinimo ir apsaugos inžinierė, Kretingos miškų ūkis. 
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Akcija „Parafino rinkimas“ 

2020 m. sausio mėnuo 
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Viktorina 6-8 klasių mokiniams „Pažink drugių pasaulį“ 2020-01-16 vyko Neringos 
gimnazijoje,  organizatoriai- Kuršių Nerijos nacionalinis parkas 

 

 

 


