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Situacijos analizė.
2018–2019 m. m. mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į veiklas, susijusias su
gamtosauga. Tęsėme akcijas: „Rink baterijas“, „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“, „Lesiname,
globojame, stebime“, „Baltas badas“, „Paukščiai grįžta namo“. Organizavome veiklas, valandėles,
pokalbius apie ekologiją, atliekų rūšiavimą, klimato kaitą, gyvūniją, augmeniją ir kita. Mokykloje
organizavome parodas: „Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“, paroda
iš antrinių žaliavų „Pamok, paukšteli, sparneliu – pradžiugink savo balseliu“. Pravedėme medžių
puošimo šventę „Ledo gėlės“, panaudojant antrines žaliavas. Dalyvavome ENO pasaulinėje medžių
sodinimo dienoje „Medžių kalbos užburti“, respublikinėje akcijoje „Gilė 2018“, žaliosios palangės
respublikiniame ekologiniame konkurse , ,,Mano žalioji palangė 2019“., miško sodinimo akcijoje
„Miškasodis 2019“, bendradarbiaujant su valstybinių miškų urėdijos, Jurbarko regioniniu padaliniu,
aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2019“, bendradarbiaujant su vaikų (mokinių) tėvais.
Organizavome renginį, skirtą Žemės dienai paminėti „Žeme, tu esi mūsų deimantas gražiausias“. Nuo
rugsėjo iki kovo mėnesio su vaikais (mokiniais) „rašėme“ ilgiausią laišką-piešinį „Laiškas Žemei“,
kurį eksponavome per Žemės dieną, jo ilgis – 20 metrų, tai ilgiausias piešinys Mokyklos istorijoje.
Pravedėme gamtosauginį renginį - madų šou iš antrinių žaliavų „Aš gražus, kai pažiūriu“ ir
organizavome ekologinių rankinių parodą „Plastikiniams maišeliams sakome – NE“. Vykdėme
sveikatinimo projektą „Sveikatos vaivorykštė“, kuris buvo finansuojamas Jurbarko rajono
savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos lėšomis. Paruošėme informacinių skrajučių
Mokyklos bendruomenei ir mikrorajono gyventojams: „Ekologija – ne mada“, „Atsisakykime
plastikinių maišelių“, „Taupykime vandenį“, „Kodėl verta rūšiuoti atliekas?“, „Tausokime gamtą“.
Audito išvados atsispindėjo veiksmų plane, nes mokyklos gyvenimas gamtos ritmu – neatsiejama
ugdančiosios veiklos dalis.
Aktyvią gamtosauginę veiklą įtraukėme į vykdomus mokykloje tarptautinius eTwinning,
ERASMUS, Nordplius projektus. Apie Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos gamtosauginius darbus ir
veiklą buvo parodyta speciali laida per „Lietuvos ryto“ televiziją, laidoje „Ekovizija“. Pravestos
netradicinės „Pamoka kitaip“ ugdančiosios veiklos ekologijos ir aplinkosaugos tema „Mes-už švarų
vandenį“: Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje ir Bulgarijoje, Šumeno mieste, „Brolių Grimų“ darželyje,
ugdančiosios veiklos planas ir schema vyko lietuvių ir anglų kalbomis.
„Ąžuoliuko“ mokykla buvo apdovanota Žaliąja vėliava (ketvirti metai iš eilės) ir tarptautiniu
Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu (už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir
kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą).
Tikslas. Skatinti vaikus (mokinius) gerbti bei pažinti gamtą, tausoti ją, kelti sąmoningumą
aplinkosaugos srityje, ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į gamtą.
Uždaviniai:
1. Skatinti saugoti ir globoti gamtą, suprasti jos svarbą, pajusti įvairovę bei grožį.
2. Padėti vaikams (mokiniams) suprasti ekologijos vertę žmogui, gamtai.
3. Į gamtosaugines veiklas įtraukti įstaigos bendruomenę, socialinius partnerius, projektų
partnerius.
4. Laisvos ir harmoningos asmenybės ugdymas, plėtojant kuo glaudesnius santykius su
gamta.
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Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Veikla

Atsakingi

Data

ENO pasaulinė medžių sodinimo
diena. „Po gimtinės ąžuolėliais“
Sveikatinimo valandėlė lauke
„Mažas vaikeli, judėk, kaip
zuikelis“

I. Krikštanienė
I. Vaitiekienė
D. Liorančienė
Pedagogai
Pedagogai

2019 m.
09 mėn.
Kiekvieno
mėnesio
II savaitę

Dalyvavimas konkursuose,
akcijose, parodose gamtosaugos ir
ekologijos temomis.
Vaikų kūrybinė veikla „Meninė
saviraiška gamtoje“
Giliukų rinkimo akcija „Gilė
2019“
Respublikinis žaislų iš antrinių
žaliavų kūrybinis konkursas
„Mano šauniausias žaisliukas“

S. Mažeikienė
Pedagogai

Per metus

R. Šauklienė
R. Mankuvienė
R. Sakalauskienė
I. Krikštanienė
A. Baliukynaitė
I. Krikštanienė
Pedagogai
Tėvai

2019 m.
09 mėn.
2019 m
10 mėn.
2019 m.
10/11 mėn.

Giliukų sodinimo akcija,
R. Sakalauskienė
panaudojant antrines žaliavas „Nuo Eva Globienė
gilės iki galingo ąžuolo“
Pedagogai
Tėvai
Edukacinė veikla ,,Vandens laše
R. Šauklienė
gera vaikų sveikata“
R. Mankuvienė
Medžių puošimo šventė
L. Stankūnienė
„Obuoliukai - paukšteliams “
R. Grygelytė

2019 m.
11 mėn.

10.

Tradicinė Mokyklos akcija
„Lesiname paukštelius žiemą“

Mokyklos
bendruomenė

11.

Akcija „Baltas badas “,
bendradarbiaujant su Jurbarko
miškų urėdija, Panemunių
regioniniu parku
Paroda iš antrinių žaliavų „Miško
tankmėje“

A. Baliukynaitė
I. Krikštanienė
I. Vaitiekienė

2019 m.
12 mėn.
2020 m.
01, 02 mėn.
2020 m.
01 mėn.

7.

8.
9.

12.

J. Gėdminaitė
E. Lopšaitienė

2019 m.
11 mėn.
2019 m
12 mėn.

2020 m.
02 mėn.

Pastabos

Tradicinis
šokis-mankšta

Vaikų ir tėvų
kūryba;
pedagogų
kūryba (žaislas,
didaktinė
priemonė)
Pasodinti 100
giliukų(1 grupė
sodina 10
giliukų)

Lesinti
paukštelius,
pakabinant
obuoliukuslesyklėles.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

Renginys, skirtas Žemės dienai
paminėti. „Šitą žemę mums likimas
dovanojo“
Piešinių paroda „Kaip gražu miške“
Žalioji palangė
„Tu atvėrei man meilės ir stebuklų
kupiną pasaulį“
Aplinkos tvarkymo akcija „Darom
2020“, bendradarbiaujant su vaikų
(mokinių) tėvais
Miško sodinimo akcija
„Miškasodis 2020“, „Ąžuoliuko“
mokyklos ąžuolyno sodinimas,
bendradarbiaujant su Valstybinių
miškų urėdijos Jurbarko regioniniu
padaliniu
Edukacinė išvyka-obelų sodinimas
Panemunių regioniniame parke
„Pamatyk, pasodink, saugok“

19.

Mokyklos akcija „Rink baterijas“

20.

Publikacijų paruošimas Mokyklos
bendruomenei ir mikrorajono
gyventojams:
1. „Rūšiuoji atliekas – tausoji
gamtą“,
2. „Sveikai gyventi taip paprasta“,
3. „Kaip atskirti, kuris medis
vampyras, kuris- donoras“,
4. „Saugoju gamtą ne tik žodžiais,
bet ir darbais“,
5. „Gamta – geriausia mokykla“.

D. Liorančienė
I. Vaitiekienė
I. Krikštanienė
S. Mažeikienė
Pedagogai
Grupių pedagogai
ir vaikai
(mokiniai)
A. Baliukynaitė
S. Mažeikienė
V. Ambrutienė
A. Kriščiūnienė
A. Baliukynaitė
I. Krikštanienė
I. Vaitiekienė
E. Adomaitienė

2020-03-20

M. Janušonis
A. Baliukynaitė
T. Balčius
I. Krikštanienė
R. Sakalauskienė
S. Mažeikienė
V. Milkuvienė

2020 m.
05 mėn.

J. Gėdminaitė

2019 m.
10 mėn.
2019 m.
11 mėn.
2020 m.
01 mėn.
2020 m.
02 mėn.
2020 m.
04 mėn.

R. Mankuvienė
I. Krikštanienė
E. Urbonavičiutė
I. Vaitiekienė

2020 m.
03 mėn.
2020 m.
03 mėn.
2020 m.
04 mėn.

2020 m.
04 mėn.

Per metus
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