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Aplinkosauginės situacijos įvertinimas, audito rezultatų 

peržiūra ir aptarimas. Progimnazijos gamtosauginės veiklos 

plano sudarymas (pasirinkta audito sritis – Energija). 

2022 m. gruodžio–2023 m. 

sausio mėn. 

Gamtosauginio komiteto 

nariai 

 

Sudarytas gamtosauginių mokyklų 

programos veiksmų planas. 

Integracija į mokomuosius dalykus. 2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai 1–8 kl. mokomųjų dalykų pamokose bus 

integruojamos gamtosauginės temos 

(ugdymo plano nuostatos). Mokiniai įgis 

bendrųjų ir asmeninių mokinių 

kompetencijų, įvairintas pamokų turinys. 

Dalyvavimas ir gerosios patirties sklaida rajoninėse ir 

respublikinėse konferencijose, konkursuose, projektuose. 

2022–2023 m. m.  

(pagal esamą situaciją) 

Gamtosauginio komiteto 

nariai 

Gamtosauginio komiteto nariai paruoš 1-2 

stendinius mokinių kūrybinių darbų 

pranešimus rajoniniam / respublikiniam 

renginiui (-iams). 

Informavimas. 2022–2023 m. m.  Gamtosauginio komiteto 

nariai 

Progimnazijos viešosiose erdvėse / 

interneto svetainėje bus teikiama 

informacija apie vykdomą programą. 

Tikslas: Stebėti ir analizuoti vietinę biologinę įvairovę. 

Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių domėjimąsi supančiu pasauliu, atlikti stebėjimus ir tyrimus. 2. Formuoti mokinių vertybines gamtosaugines nuostatas. 

Temos: biologinė įvairovė, žemės ūkis, augalai ir gyvūnai, augalininkystė, sodininkystė, menai ir amatai ir pan. 
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Organizuoti edukacinius projektus 1, 2–ose klasėje: 

 „Kaip padedame paukšteliams žiemą”; 

 „Eksperimentuokime kartu“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Pakeliaukime kartu su vandens lašeliu”(per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Medžiai mokyklos aplinkoje “ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 
 „Gėlytę auginu–gimtinę puošiu“ (per dailės ir 

technologijų pamokas, neformalųjį švietimą). 

 „Gyvūnų rūpesčiai pavasarį“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Lietuva–mano šalis“(per pasaulio pažinimo pamokas, 

neformalųjį švietimą)  

2023 m.: 

sausio–vasario mėn. 

sausio–birželio mėn. 

 

kovo–balandžio mėn. 

 

 

balandžio–gegužės mėn. 
 

balandžio–gegužės mėn. 

 

balandžio–gegužės mėn. 

 

kovo–balandžio  mėn. 

Pradinio ugdymo mokytojai, 

dirbantys 1,2 – ose klasėse 

Per patyriminę veiklą (drugelių auginimas,  

medelių sodinimas, atvirukų gamyba iš 

gamtinių medžiagų) bus ugdomos 

bendrosios ir asmeninės mokinių 

kompetencijos. Mokytojų veiklas inicijuos 

ne tik pamokų metu, bet ir namų aplinkose. 

Planuojama, jog 50 proc. 1–2 kl. ugdomojo 

proceso bus skiriama patyriminei veiklai. 
 



  „Darbštuolės bitutės“ (per dailės ir technologijų 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

  „Paukščių parskridimo dienų paminėjimas” (per 

pasaulio pažinimo pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Vabzdžių karalystė” (per pasaulio pažinimo pamokas, 

neformalųjį švietimą). 

 

kovo–balandžio  mėn. 

 

kovo–balandžio  mėn. 

 

balandžio–gegužės mėn. 

Organizuoti edukacinius projektus 3, 4–ose klasėje: 

  „Vandens lašelio kelionė“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Medžiagų būsenos“ (per pasaulio pažinimo pamokas, 

neformalųjį švietimą); 

 „Ir vėl pavasarėja “ (per pasaulio pažinimo pamokas, 

neformalųjį švietimą); 

 „Keliaujame po žemės rutulį“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

  „Visi žemynai skirtingi“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Mėgintuvėlio istorijos“ (per pasaulio pažinimo 

pamokas, neformalųjį švietimą). 

2023 m.: 

kovo–gegužės mėn. 

 

vasario–gegužės  mėn. 

 

kovo–balandžio mėn. 

 

vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

Pradinio ugdymo mokytojai, 

dirbantys 3, 4–ose klasėse 

Per patyriminę veiklą (drugelių auginimas,  

medelių sodinimas, atvirukų gamyba iš 

gamtinių medžiagų) bus ugdomos 

bendrosios ir asmeninės mokinių 

kompetencijos. Mokytojų veiklas inicijuos 

ne tik pamokų metu, bet ir namų aplinkose. 

Planuojama, jog 70 proc. 3–4 kl. ugdomojo 

proceso bus skiriama patyriminei veiklai. 

Organizuoti integruotas veiklas 5–8 klasėse: 

 „Amatai ir amatininkai. Praeitis ir dabartis”; 

 „ Lietuvos gamta mokinių eilėse ir piešiniuose“; 

 „Prieskoniniai augalai“; 

 “Paukščių parskridimo dienų paminėjimas”. 

 

 5–8 kl. mokiniams diskusiją „Be vandens nėra 

gyvybės“.  

 

2023 m.  

sausio mėn. 

kovo–balandžio mėn. 

 

sausio–gruodžio mėn.   

kovo mėn.  

kovo mėn. 

Technologijų, biologijos, 

lietuvių k., chemijos  

mokytojai 

Bus ugdomas mokinių aplinkosauginis 

mąstymas, gamtos grožio atradimo 

džiaugsmas, kūrybiškumas. Integruotose 

veiklose dalyvaus 40 proc. 5–8 kl.  

mokinių. 

Įgyvendinti 5–8 kl. mokinių savanoriškas veiklas. 

 

2023 m. sausio–gruodžio mėn. 5–8 kl. vadovai,  

socialinis pedagogas, 

biologijos, technologijų 

mokytojai 

 

Bus įgyvendintos 3 mokinių savanorytės 

„Basakojų trikampio priežiūra“ (vienos 

klasės mokiniai), „Elektroninių atliekų 

rūšiavimas“ (5–8 kl. mokiniai), „Šv. Jurgio 

bažnyčios teritorijos priežiūra“ (dviejų 

klasių mokiniai). 

Organizuoti gamtamokslines kompetencijas ugdančias 

iniciatyvas:  

  „Inkilėliai inkilai“; 

 „Mano žalioji palangė“; 

 
 „Nuo vikšro iki drugelio“; 

 „Bundančios gamtos grožis“. 

2023 m.  

 

kovo mėn.  

vasario–gegužės mėn. 

 
balandžio–gegužės mėn.  

kovo-balandžio mėn. 

Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, pradinio 

ugdymo, gamtos, biologijos, 

lietuvių kalbos, chemijos, 

technologijų mokytojai, 
klasių vadovai, mokinių 

taryba 

 

Bus vykdytos 4 iniciatyvos, sukurtos 

1virtualios mokinių fotonuotraukų parodos, 

organizuota 1 išvyka į Babėnų mišką (iš 

kiekvienos 1–4 klasės sudalyvaus bent 3–5 

mokiniai), į veiklas bus įtraukiami ir tėvai / 
globėjai.  



Inicijuoti neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos 

aplinkoje. 

2023 m. balandžio–spalio mėn. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, būrelių 

vadovai 

Bent 1 NVŠ būrelių veiklą organizuoti 

gamtos aplinkoje, ugdant mokinių 

gamtamokslines ir socialines kompetencijas. 

Organizuoti Žemės dienai skirtas veiklas. 2023 m. kovo–balandžio mėn. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, pradinio 

ugdymo, gamtos, biologijos, 

geografijos, chemijos ir 

technologijų mokytojai, 

būrelių vadovai 

Bus ugdomos 1–8 kl. mokinių 

gamtamokslinės kompetencijos, 

organizuojant 4 veiklos (pleneras, virtuali 

paroda, iniciatyvos). 

Organizuoti susitikimą su gamtininku (ugdymas karjerai). kovo–gegužės mėn. Ugdymo karjerai specialistas Bus organizuotas vienas virtualus 

susitikimas pradinių klasių mokiniams, 

vienas – 5–8 kl. mokiniams. Tikimąsi 7–10 

proc. mokinių dalyvavimo. 

Tikslas - Išsiaiškinti, kodėl reikia tausoti energiją namuose ir mokykloje.  

Uždaviniai: 1. Modeliuoti energijos taupymo galimybes namuose ir mokykloje. 2. Susipažinti su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, jų funkcijomis ir klimato 

kaita. 

Temos: atsinaujinantys energijos šaltiniai, darbo sauga, energijos taupymas. 
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Organizuoti edukacinius projektus 3,4 – iose klasėje: 

  „Energijos ištekliai”  (per pasaulio pažinimo pamokas, 

neformalųjį švietimą). 

2023 m. sausio–gegužės mėn. Pradinio ugdymo mokytojai, 

dirbantys 3,4–ose klasėse 

 

Bus ugdomos bendrosios ir asmeninės 

mokinių kompetencijos. Planuojama, jog 

80 proc. 3, 4 kl. dalyvaus patyriminėse 

veiklose. 

Organizuoti edukacinius projektus 1–4 – iose klasėje: 

„Mokomės taupyti elektrą”  (per pasaulio pažinimo 

pamokas). 

2023 m. vasario mėn. Pradinio ugdymo mokytojai, 

dirbantys 1–4 –ose klasėse 

 

Bus ugdomos bendrosios ir asmeninės 

mokinių kompetencijos. Planuojama, jog 

90 proc. 1–4 kl. mokinių dalyvaus 

diskusijoje. 

Atlikti tiriamuosius darbus „Elektros prietaisai 

naudojami namuose ir mokykloje“. 

2023 m. gegužės-birželio 

mėn. 

 

Biologijos mokytojas 

 

Bus atliktas tiriamasis darbas. 5–8 kl. 

dalyvaujančių mokinių įtrauktis – 20 proc.  

Vesti integruotas pamokas:  

„Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos 

šaltiniai” (6 kl.); 
„Saugus elgesys su elektros prietaisais” (5–8 kl.); 

„Buityje naudojami elektros prietaisai” (5–8 kl.). 

2023m.  

gegužės–birželio mėn. 

 

sausio–vasario mėn. 

vasario–kovo mėn. 

Biologijos, technologijų 

mokytojai 

 

 

Integruotose pamokose dalyvaus 80 proc.  

mokinių. Bus ugdomos mokinių pažininės, 

asmeninės, gamtamokslinės kompetencijos.  

Organizuoti diskusiją apie elektros energiją, jos taupymą ir 

atsinaujinančius išteklius. 
2023 m. sausio–kovo mėn.  Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, gamtosauginio 

komiteto nariai, mokinių 

tarybos nariai 

Bus organizuota diskusija 5 – 8 klasių 

mokiniams. Planuojamas dalyvių skaičius 

20–30 žmonių. 

Parengti skrajutę „Taupyk energiją”. 2023 m. vasario mėn. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, mokinių 

taryba 

Bus parengtos informacinio pobūdžio 

skrajutės, lipdukai, kurie informuos apie 

energijos taupymo būtinybę. 

Tikslas: Ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Uždaviniai: 1. Skatinti sveikos mitybos įgūdžius, sveikos gyvensenos įpročius ir  aktyvų poilsį. 2. Kurti sveiką, saugią aplinką progimnazijoje. 

Temos: Sveikatai palanki mityba, sveikos gyvensena  ir kt. 
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Įgyvendinti respublikinio sporto projekto „Draugystė mus 

vienija 3“ veiklas.  

2023 m.  Neformaliojo ugdymo 

organizatorius,  fizinio 

ugdymo, pradinio ugdymo 

mokytojai 

Progimnazijoje tęstas sporto projekto 

įgyvendinimas (sveikatinimo renginiai). 

Organizuoti plaukimo pratybas Vilainių sporto ir 

rekreacijos centre (2–4 kl. mokiniai). 

2022–2023 m. m.  Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, fizinio ugdymo, 

pradinio ugdymo mokytojai 

Mokiniai grūdins organizmą, mokytis 

atsipalaiduoti ir kovoti su neigiamomis 

emocijomis. Bus ugdomos socialinės, 

asmeninės kompetencijos.  

Dalyvauti respublikinėje Vaisių ir pieno programoje. 2023 m. sausio–birželio mėn. Administracija, socialinis 

pedagogas, pradinio ugdymo 

mokytojai 

Bus formuojami pradinio ugdymo mokinių 

sveikos mitybos įgūdžiai. 

Organizuoti sveikai gyvensenai skirtas paskaitas–diskusijas 

1–8 – ųjų klasių mokiniams (pagal visuomenės sveikatos 

specialisto 2023 m. veiklos planą). 

2022 m. sausio–birželio mėn. Visuomenės sveikatos 

specialistas, pradinio ugdymo 

mokytojai, dalykų mokytojai, 

5–8 klasių vadovai 

Mokiniai įgis žinių, kurias pritaikys 

realiame gyvenime. Ugdys pažinimo, 

mokėjimo mokytis, asmenines, socialines 

kompetencijas. Bus organizuotos 1–2 

diskusijos kiekvienoje klasėse pasirinkta 

sveikatingumo tema. 
Organizuoti integruotas veiklas sveikos gyvensenos tema. 2023 m. sausio–birželio mėn. Gamtosauginio komiteto 

nariai, fizinio ugdymo, 

technologijų mokytojai 

Vesti Lions Quest projekto programos „Paauglystės 

kryžkelės“ klasės valandėles sveikos gyvensenos tematika. 

2022–2023 m. m. 5–8 kl. vadovai 

Organizuoti pažintines, sveikos gyvensenos dienas. 2023 m. gegužės–birželio mėn.  Pradinio ugdymo mokytojai, 

5–8 kl. vadovai 

Bus skatinamas fizinis aktyvumas 

(įtraukiant ir šeimos narius), vienai klasei 

organizuota bent 1 sportinio ugdymo diena. 

Organizuoti integruotas veiklas: 

 „Sveikatai palanki mityba“ (1–8 kl.); 

 

 „Saugesnio interneto savaitė“ (5–8 kl.); 

 

 „Judėjimo nauda” (1–8 kl.); 
 „Alkoholio ir tabako žalą organizmui” (6–8 kl.). 
 

2023 m. 

vasario–gegužės mėn.  

 

vasario mėn. 

 

balandžio–gegužės mėn. 

Technologijų, biologijos, 

informacinių technologijų, 

fizinio ugdymo, pradinio 

ugdymo mokytojai 

Integruotų pamokų metu per patyriminę 

veiklą bus ugdomos bendrosios ir 

asmeninės mokinių kompetencijos . 

Planuojama, kad į veiklas įsitrauks 80–90 

proc. mokinių. 
 

Organizuoti sportinius renginius: 

 Dviračių ir pėsčiųjų žygiai; 
 Sportinės varžybos. 

2023 m.  
birželio–rugsėjo mėn.  
sausio–gruodžio mėn. 

Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, fizinio 

ugdymo mokytojai 

Planuojama suorganizuoti bent jau du 

dviračių ir pėsčiųjų žygius, kurie įtrauks 

60–70 proc. 5–8 klasių mokinių. 

Planuojama suorganizuoti bent  4–6 įvairias 

tarpklasines sportines varžybas (tinklinio, 

kvadrato, krepšinio, virvės traukimo, 

linksmųjų estafečių), kuriose sudalyvaus 

60–70 proc. 4–8 klasių mokinių. 
Organizuoti mokinių savijautos tyrimus (pirmokų, 

penktokų, naujai atvykusių mokinių adaptacijos, 5–8 klasių 

mikroklimato, smurto ir patyčių aptarimas). 

2023 m. sausio–gruodžio mėn. Administracija, klasių 

vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai 

Šiomis priemonėmis bus siekiama užtikrinti 

kiekvieno bendruomenės nario geresnę 

savijautą. 



Organizuoti susitikimą su sporto / sveikos gyvensenos 

srities specialistu (ugdymas karjerai). 

2023 m. vasario–gegužės mėn. Ugdymo karjerai specialistas, 

klasių vadovai 

Bus organizuota vienas virtualus 

susitikimas pradinių klasių mokiniams, 

vienas – 5–8 kl. mokiniams 

Tikslas: Ugdyti bendruomenės aplinkosaugos sąmoningumą, kūrybinę iniciatyvą bei formuoti mokinių aplinkosaugos, aplinkotyros pažinties, pilietines nuostatas. 

Uždaviniai: 1. Tvarkyti, tausoti ir gražinti mokyklos aplinką. 2. Vykdyti gamtosauginius projektus, mokyklinius projektus. 

Temos: Atliekų rūšiavimas, bendruomenės narių ir socialinių partnerių įtraukimas, aktyvus pilietiškumas, tarša ir kt. 

A
tl

ie
k

ų
 t

v
a
rk

y
m

a
s 

ir
 š

iu
k

šl
in

im
a
s 

Skatinti 5–8 kl. mokinių savanoriškas veiklas. 2023 m. sausio–gruodžio mėn. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, biologijos ir 

technologijų mokytojai, 5–8 

kl. vadovai 

Bus įgyvendintos 2 mokinių savanorystės 

(„Elektroninių atliekų rinkimas“, „Basakojų 

trikampio priežiūra“). 

Vesti integruotą pamoką „Kaip išspęsti Kėdainių 

ekologines problemas“ (8 kl. mokiniams).  

2023 m.  

balandžio mėn. 

 

sausio-gruodžio mėn. 

Dalykų mokytojai,  

gamtosauginio komiteto 

nariai, neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

Bus ugdomi mokinių bendrosios ir 

asmeninės kompetencijos, įvairintas 

ugdymo turinys. 

 
Organizuoti edukacines išvykas, bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Organizuoti pokalbius „Išvalykime pasaulį rūšiuodami 

atliekas“. 

2023 m.  

sausio–gegužės  mėn. 

Dalykų mokytojai Kiekvienoje klasės vyks 1–4 prevenciniai 

pokalbiai, pravestos tarpdalykinės 

integracijos pamokos.  

Organizuoti neformaliojo vaikų švietimo būrelių parodas, 

susijusias su atliekų rūšiavimu ir perdirbimu. 
2023 m.  

balandžio–gruodžio mėn. 
Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, 1–4 klasių 

vadovai, gamtosauginio 

komiteto nariai 

Planuojama suorganizuoti bent po 2 

parodas 1–4 ir 5–8 klasėse. 

Organizuoti 5–8 kl. technologijų parodas: 

 “Tvarios Kalėdos” ; 

“Pavasario belaukiant...”. 

2023 m.  

gruodžio mėn. 

balandžio mėn. 

Technologijų mokytojai 

 

Bus organizuotos progimnazijos erdvėse 2 

parodos ir integracinių pamokų veiklos.  

Inicijuoti diskusijas ir organizuoti  technologijų pamokose 

kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų  panaudojimo veiklas. 

2023 m. sausio–gruodžio mėn. Technologijų mokytojai   5–8 kl. technologijų pamokose mokiniai 

bus supažindinti su žiedinės ekonomikos 

principu ir skatinami įgytas žinias taikyti 

praktikoje. 

Suorganizuoti konkursą „Velykinis margutis, pagamintas iš 

antrinių žaliavų“. 
2023 m. balandžio 3–7 d. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, pradinio 

ugdymo mokytojai 

Bus suorganizuotas konkursas  „Velykinis 

margutis, pagamintas iš antrinių žaliavų“, 

kuriame dalyvaus 30–40 progimnazijos 

mokinių. 

Dalyvauti „Žaliojo raštingumo“ edukacijose. 2023 m. sausio–gegužės mėn. Gamtosauginio komiteto 

nariai, dirbantys pradinėse 

klasėse 

Vieną kartą per mėnesį 1a, 2b, 3b kl. 

mokiniai dalyvaus nuotolinėse pamokose, 

atliks kūrybines užduotis. Planuojamas 80 % 

mokinių. 

Dalyvauti respublikinėje akcijoje „Darom“. 2023 m. balandžio mėn. Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, mokinių 

taryba, progimnazijos 

bendruomenė 

Bus sudalyvauta tradicinėje respublikinėje 

akcijoje „Darom“, sutvarkyta pasirinkta 

aplinka. Planuojama, kad akcijoje 

sudalyvaus 80–90 proc. mokyklos mokinių 



ir mokytojų ir apie 10–20 proc. mokinių 

tėvų. 

Dalyvauti tarptautiniame bendradarbiavimo programos 

„Erasmus+“ KA210-SCH mažos apimties partnerystės 

projekte „Facing and dealing with change: a challenge for 

future youth around Europe“ (dalyvaujančios šalys –  Lietuva, 

Ispanija, Serbija, Rumunija, Graikija). 

2023 m. sausio–gegužės mėn. Projektų vadovai (anglų 

kalbos mokytojai) 

Gamtosauginis komitetas įsitrauks į projekto 

kūrybines veiklas (planuojama, jog projekte 

dalyvaus iki 15 % mokinių. 

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“. 2023 m. 

kovo–balandžio mėn. 

Neformaliojo ugdymo 

organizatorius, progimnazijos 

bendruomenė 

Bus ugdomas mokinių aplinkosauginis 

sąmoningumas. 
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