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Švietimo įstaiga: Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Ataskaitą parengė (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: tel., el. paštas):   

Loreta Kosjanenkienė, 868357453, pavaduotoja.loreta@gmail.com 

 

FEE / Gamtosauginės mokyklos 

Gamtosauginių mokyklų ataskaitos forma 

(formą pildo pirmą, antrą kartą arba po pertraukos Žaliosios vėliavos apdovanojimui aplikuojančios 

švietimo įstaigos) 

 

1 ŽINGSNIS.  Gamtosauginis komitetas 

 

Išvardinkite Gamtosauginio komiteto narius ir jų atsakomybės sritis. Nurodykite kokias grupes jie 

atstovauja (moksleiviai, pedagogai, soc. partneriai ir pan.). Nurodykite kas yra Gamtosauginio 

komiteto pirmininkas. 

Gamtosauginį komitetą sudaro 6 asmenys:  

Loreta Kosjanenkienė- pirmininkė, atsakinga už gamtosauginės mokyklos programos koordinavimą; 

Birutė Kraciejienė- narė, atsakinga už audito atlikimą ir rezultatų pateikimą; 

Birutė Pročkytė- narė, atsakinga už gamtosauginių renginių organizavimą; 

Vilma Butkienė- narė, atsakinga už gamtosauginių renginių organizavimą; 

Reda Mikalauskienė- tėvų atstovė, atsakinga už stendų, skelbimų apipavidalinimą, leidybą; 

Valentinas Dubinskas- narys, atsakingas už edukacinių gamtosauginių priemonių gamybą ir įrengimą. 

 

Apibūdinkite kaip vyksta Gamtosauginio komiteto posėdžiai:  

Gamtosauginio komiteto posėdžiai vyko 3  kartus per metus – 2021m. sausio 21d. , rugsėjo 25d. ir 

gruodžio 10 d. Posėdžiai protokoluojami sekretorės Redos Mikalauskienės, posėdžiuose dalyvavo tik 

gamtosauginio komiteto nariai. Sprendimai priimami tariantis, atsižvelgiant į pastabas, 

rekomendacijas,  pritariant daugumai narių. Gamtosauginiam komitetui savo pasiūlymus gali pateikti 

visi bendruomenės nariai žodžiu ar teikiant apibendrintus pasiūlymus  grupių tėvų  susirinkimų metu.  

Įstaigos bendruomenė apie komiteto sprendimus informuojama grupių tėvų susirinkimų metu, 

pranešimais  įstaigos internetinėje svetainėje, el. dienyno priemonėmis, talpinant informaciją įstaigos 

stenduose. 

2 ŽINGSNIS.  Aplinkosauginis auditas (aplinkosauginis situacijos įvertinimas) 

Pažymėkite audituotas temas: 

Tema  Kas ir kada atliko auditą?  

Kiek moksleivių  ir mokytojų  apklausta? 

Gamta ir bioįvairovė    

Klimato kaita    

Energija    

Globalus pilietiškumas    

Sveika gyvensena / mityba   

Šiukšlinimas    

mailto:pavaduotoja.loreta@gmail.com


2 

Tema  Kas ir kada atliko auditą?  

Kiek moksleivių  ir mokytojų  apklausta? 

Jūrinė aplinka ir pakrantė    

Mokyklos aplinka    

Transportas    

Atliekos x Pirmą kartą atliktas 2021-01-12. Dalyvavo 94 

dalyviai – 24 mokytojai, 2 vadovai, 10 

nepedagoginių darbuotojų, 38 tėvai, 20 vaikų. 

Pakartotinai atlikta 2021-12-06.  Dalyvavo 115 

dalyvių – 24 mokytojai, 2 vadovai, 12 

nepedagoginių darbuotojų, 59 tėvai, 18  

priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

Vanduo    

 

Apibūdinkite audito išvadas: 

Remiantis anketų duomenimis Mokykloje didelis dėmesys skiriamas atliekų rūšiavimui -įrengtos tam 

skirtos rūšiavimo stotelės grupėse ar koridoriuose. Kasdieninės ugdomosios veiklos metu, žaidimų, 

pasivaikščiojimų ir kitų renginių metu vaikai, tėveliai, pedagogai, darbuotojai rūpinasi ekologija, 

nešiukšlina, moko mylėti ir tausoti gamtą, jos išteklius. Ikimokyklinio amžiaus vaikams trūksta žinių 

apie atliekų rūšiavimą dėl jų amžiaus ypatumų. Priešmokyklinio amžiaus vaikai žino, kokias atliekas ir 

kaip galima rūšiuoti. Taupant popierių reikėtų didesnį dėmesį atkreipti į kopijuojamų piešinių, 

dokumentų kiekį, stengtis jų naudoti mažiau.  

Kiek moksleivių ir mokytojų apklausta? 24 mokytojai, 20 vaikų. 

Kas ir kada atliko pakartotinį auditą: gamtosauginis komitetas pakartotinai atlikto  auditą 2021-12-06. 

Apibūdinkite pakartotinio audito išvadas lyginant su pirmuoju aplinkosauginiu auditu?  

Remiantis 2021-01-12 audito išvadomis ir rekomendacijomis bei vykdant gamtosauginės mokyklos 

veiksmų planą per 2021metus pasiekta: 

1. Vaikų gamtosauginių įgūdžių lavinimui įgyvendintas projektas „Eko traukinys“ 

2. Įrengta kompostavimo dėžė daržo zonoje, vaikai žino jos paskirtį, ir aktyviai naudojasi. 

3. Darželio teritorijoje įrengta pakankamai šiukšlių dėžių. 

4. Aptverti buitinių atliekų konteineriai ir įrengta šiukšlių rūšiavimo aikštelė. Iškabinta informacija 

apie rūšiavimą tiek suaugusiems,  tiek ir vaikams „Rūšiuok, nesiožiuok!“ 

5. Atsisakyta popierinių dokumentų, visi vidaus dokumentai yra tvarkomi naudojantis dokumentų 

valdymo sistema DVS „Kontora“. 

 

3 ŽINGSNIS. Veiksmų planas 

Apibūdinkite kas dalyvavo parengiant ir įgyvendinant kiekvienos temos veiksmų planą; bei kaip 

įstaigos  bendruomenė informuojama apie veiksmų planą. 

Veiksmų planas buvo parengtas, atsižvelgiant į audito rezultatus, įstaigos vaikų poreikius, pedagogų ir 

tėvų pasiūlymus. Planą parengė gamtosauginio komiteto nariai, įgyvendino visos mokyklos 

bendruomenė. 
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Tema Kas dalyvavo ruošiant ir įgyvendinant veiksmų planą?  

Kūrybinė savaitė Pasaulinei 

Žemės dienai paminėti.  

Atsakingos mokytojos Danguolė Višinskienė, Daiva 

Girietienė, Kristina Vainauskaitė, dalyvavo visos darželio 

grupės 

Projektinė savaitė „Vanduo-mūsų 

draugas“. 

Atsakinga mokytoja Birutė Pročkytė, dalyvavo visos darželio 

grupės 

Dalyvavimas tarptautiniame 

piešinių konkurse „Išgirsti 

slapčiausią gamtos kalbą“ 

Atsakinga mokytoja Kristina Jonuškienė, dalyvavo visos 

darželio grupės 

Dalyvavimas projekte „Eko 

traukinys" 

Atsakinga mokytoja Kristina Jonuškienė, dalyvavo visos 

darželio grupės 

Dalyvavimas ekologiniame 

konkurse „Mano žalioji palangė“.  

Atsakinga mokytoja Ona Mickevičienė, dalyvavo visos 

darželio grupės 

Įstaigos vidaus ir kiemo erdvių 

puošimas augalais (vidaus erdvės, 

gėlynai, šiltnamis) 

Atsakingos mokytojos Birutė Pročkytė, Vilma Butkienė, 

dalyvavo visos darželio grupės 

Gamtos ir bioįvairovės 

stebėjimas, tyrinėjimas 

artimiausioje aplinkoje (pievos, 

sodo, daržo augalai ir gyvūnai) 

Atsakingos grupių mokytojos, dalyvavo visos darželio grupės  

Akcija „Darom!“- bendruomenės 

talka tvarkant ir puošiant įstaigos 

aplinką. 

Atsakingos grupių mokytojos, dalyvavo visos darželio grupės 

Grupių išvykos į gamtą „Einame 

gamtos takeliais“ („Draugystės“ 

parką, botanikos sodą, zoologijos 

sodą ir kt.) 

Atsakingos grupių mokytojos, dalyvavo  vyresniųjų vaikų (4-

6m.) grupės 

Miško zonos įrengimas darželio 

teritorijoje ir edukacinių veiklų 

vykdymas joje. 

Atsakingos direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Loreta 

Kosjanenkienė, direktoriaus  pavaduotoja ūkio reikalams 

Gražvita Kazakovienė, prisidėjo visa įstaigos bendruomenė 

darbais, idėjomis ir palaikymu. Edukacinės veiklos vaikams 

vykdomos vieną  kartą per savaitę kiekvienai grupei arba 

pagal poreikį.  

 

Apibūdinkite kaip įstaigos bendruomenė informuota apie veiksmų planą: Bendruomenė su veiksmų 

planu supažindinta  įstaigos  gamtosauginiame stende bei internetinėje svetainėje 

https://www.kaunosaulute.lt/gamtosaugine-mokykla/ 

 

4 ŽINGSNIS. Monitoringas ir įvertinimas 

 

Apibūdinkite savo progreso monitoringą ir įvertinimą. Pateikdami informaciją vadovaukitės savo 

numatytu veiksmų planu. 

 

Kaip vykdėte monitoringą įgyvendindami 

Gamtosauginių mokyklų programą?  

Didžiausią dėmesį skyrėme energetinių resursų taupymui, 

atliekų rūšiavimui, sunaudojamo rašomojo popieriaus 

mažinimui. Dalyvaujame nacionaliniame 

https://www.kaunosaulute.lt/gamtosaugine-mokykla/
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aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“. 

Kiekvienoje grupėje yra įrengti atliekų rūšiavimo dėžės, 

galvaninių elementų surinkimo konteineriai, lauke- 

atliekų rūšiavimo aikštelė. Įstaigos darbuotojai ir vaikai 

stengiasi maksimaliai rūšiuoti atliekas, atskirti panaudotas 

baterijas ir jas mesti į tam skirtus konteinerius. Pastebėta, 

jog ir tėvai  vis aktyviau įsitraukia į rūšiavimo procesą. 

Pateikiame preliminarius atliekų kiekius per metus. 

Popieriaus taupymas pradėtas grupėse. Auklėtojos skatina 

vaikus piešiant panaudoti abi lapo puses, gaminat 

darbelius, ekonomiškai panaudoti visas popieriaus 

atliekas. Įstaigos raštinė nuo 2021m. visiškai perėjo prie 

elektroninių dokumentų, sumažindama 80 proc. 

sunaudojamo rašomojo popieriaus. 

Nurodykite kokius duomenis naudojote 

vertindami kaip pasiekti Jūsų tikslai 

(duomenų lentelės, grafikai ir t.t.)? 

Atliekų, energetinių resursų apskaita. 

Apibūdinkite sėkmingiausius savo pokyčius 

įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų 

programą? 

Sėkmingiausias pokytis programoje tai, kad jos 

įgyvendinimą  įsitraukė visa įstaigos bendruomenė. 

Bendromis darbuotojų ir tėvų pastangomis darželio 

teritorijoje įkurta Miško erdvė, kur vaikai gali veikti, 

eksperimentuoti, tyrinėti natūralioje, mišką primenančioje 

aplinkoje. Pastebėta aktyvesnis vaikų ir įstaigos 

darbuotojų dėmesys atliekų rūšiavimui, didesnis tėvų 

įsitraukimas į organizuojamas gamtosaugines veiklas. 

Apibūdinkite didžiausius iššūkius 

įgyvendinant  Gamtosauginių mokyklų 

programą? 

Didžiausias iššūkis- pakeisti žmonių požiūrį į 

gamtosaugą, ekologiją ir švarią gamtą. Vaikus nesunku 

išmokyti rūšiuoti atliekas, daug sunkiau pakeisti 

suaugusiojo požiūrį, kam gi viso to reikia... 

 

 

Nurodykite kokius rodiklius fiksuojate ir pateikite jų kiekius per praėjusius kalendorinius metus*:   

Vanduo (m3):1495; el. energija (kWh): 27715;   

Elektroninės atliekos (kg): 17 

Komunalinės (buitinės) atliekos (l ): 57200  

Antrinės žaliavos: popieriaus, plastiko ir stiklo apskaita nebuvo vedama. 

 

5 ŽINGSNIS. Integracija į mokymosi procesą 

 

Visos gamtosauginės veiklos buvo integruojamos į kasdienines vaikų veiklas, žaidimus, renginius, 

išvykas, akcijas bei pasitelkiant projekto metodą. 

1.Gamtosauginis projektas „Eko traukinys“. Tikslas: aktualizuoti darželio bendruomenei ekologinio 

aplinkosauginio ugdymo kryptį bei netradicinių veiklų, taikant projektų  metodą, organizavimą, vaikus 

sudominant gamtos problemomis, išryškinant su aplinkosauginio ugdymo turiniu susijusias sritis. 
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projektą sudarė penkios dalys: Elektros energijos taupymas, Vandens taupymas, Atliekų rūšiavimas, 

Ekologija buityje, Žaislų ir ugdymo ir sporto  priemonių iš antrinių žaliavų paroda „Sugalvok ir 

panaudok“,  skirta Pasaulinei Gamtosauginių mokyklų veiklos dienai.  

Projekto „Eko traukinys“ idėja atliepia šiandienai aktualias ekologinio aplinkosauginio ugdymo 

problemas (atliekų rūšiavimo, elektros ir vandens taupymo, buities ekologija) kurios yra reikšmingos 

ir svarbios jau nuo mažens vaikams ugdant praktinės veiklos įgūdžius ir vertybines nuostatas gamtinės 

aplinkos ir žmogaus atžvilgiu. Vaikai, atlikdami įvairias veiklas  plėtojo turimą ir įgijo naujos patirties. 

Veiklos vaikams buvo įdomios, skatinančios patiems įžvelgti ir atrasti nauja, suprasti atliekamų veiklų 

svarbą įvairiame socialiniame (šeimos, miesto, darželio) kontekste. Vaikų dalyvavimas projekte 

įtakojo įvairių kompetencijų plėtotę, nes buvo keliami probleminiai klausimai, skatinantys kalbėti, 

pasakoti, komunikuoti tarpusavyje, stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti, priimti sprendimus.  

2. Projektinė savaitė- “Vanduo - mūsų draugas”. Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“ dalyvauja 

tarptautiniame  eTwinning projekte ,,Mano draugas - vanduo“ ( My friend is water). Eksperimentai 

vaikams – įdomi, aktyvi, naudinga patirtinė veikla yra šiuolaikinių gamtos mokslų pagrindas, tad 

svarbu sudaryti sąlygas vaikams eksperimentuoti, stebėti, tyrinėti, patiems ieškoti atsakymų. Įvairūs, 

įdomūs eksperimentai vaikams ne tik sukelia gerų emocijų, bet ir skatina vaikus stebėti rezultatus, 

tyrinėti, sužinoti, kaip vienas ar kitas dalykas atsiranda, suteikia papildomų žinių apie daugelį 

reiškinių.  Jų nauda – mokymasis per patirtį. Projekto tikslas: pasitelkiant eksperimentus, suteikti 

vaikams žinių apie vandens savybes, jo svarbą žmogui ir supančiai aplinkai. Vykdydami projektą, su 

vaikais atlikome įvairius eksperimentus su vandeniu, aiškinomės užšalusio vandens savybes, 

tyrinėjome vandenį balose, plukdėme iš graikinio riešuto kevalo pasidarytus laivelius.  

 3. Dalyvavimas nacionaliniame aplinkosauginiame projekte - “Mes rūšiuojame”. Darželio grupių 

vaikai rūšiavo atliekas ir panaudojo savo darbeliams. Žaidė žaidimą ,,Mokykis rūšiuoti''. Kūrė 

darbelius iš antrinių žaliavų ,,Žaislas savo geriausiam draugui''. Buvo surengta darbelių paroda 

ugdymo įstaigoje. Darželio kieme buvo įrengta atliekų rūšiavimo aikštelė „Rūšiuok- nesiožiuok!“. 

 

6 ŽINGSNIS. Informavimas ir įtraukimas 

 

Apibūdinkite kaip įstaigos bendruomenė buvo informuojama apie Gamtosauginių mokyklų programą:  

įstaigos interneto svetainėje   ;    

įstaigos socialiniuose tinkluose  ; 

elektroniniame dienyne  ; 

Kitomis priemonės  ;  Nurodykite:  įstaigos gamtosauginiame stende. 

Pateikite keletą nuorodų: https://www.kaunosaulute.lt/gamtosaugine-mokykla/  

Jei iki pandemijos pradžios, buvo įrengtas Gamtosauginių mokyklų stendas, pateikite informaciją: 

Kur įstaigoje yra Gamtosauginių mokyklų programos stendas? Gamtosauginių mokyklų programos 

stendas yra įrengtas pagrindiniame įstaigos koridoriuje pirmame aukšte. Jis yra lengvai prieinamas ir 

pasiekiamas vaikams, tėvams, darbuotojams ir įstaigos svečiams. 

Kokia informacija buvo stende ir kas atsakingas už pateikiamą informaciją? Stende pateikiama trumpa 

informacija apie gamtosauginių mokyklų programą, gamtosauginio komiteto sudėtis, veiksmų planas, 

gamtosauginis kodeksas, fotonuotraukos iš renginių. Informaciją stendui parengė komiteto nariai R. 

Mikalauskienė, V. Butkienė. 

Kaip dažnai buvo keičiama ir papildoma informacija stende? Stende informacija atnaujinama kasmet, 

o papildoma  keletą kartų per metus fotonuotraukomis, vaikų mintimis, įspūdžiais, atsiliepimais apie 

įvykusius renginius. 

Ar įstaiga bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis (mieste, savivaldybėje, užsienyje)?  

Darželis bendradarbiauja su kitomis gamtosauginių mokyklų programą įgyvendinančiomis ar 

gamtosaugine tematika besidominčiomis respublikos įstaigomis (Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Draugystė", Lentvario lopšelis-darželis ,,Svajonėlė",   Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“). 

https://www.kaunosaulute.lt/gamtosaugine-mokykla/
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Kartu įgyvendinta respublikiniai kūrybiniai projektai  ,,Robotukas Ūkas pievelėje",  „Po drugelio 

sparnu“, „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“.  

 

7 ŽINGSNIS. Gamtosauginis kodeksas 

 

Trumpai apibūdinkite kaip buvo sukurtas Gamtosauginis kodeksas:  

Gamtosauginį kodeksą atspindi darželio vaikų mėgiamas V. Židonytės  eilėraštis ir vaikų sukurtas 

ketureilis. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai siūlė idėjas gamtosauginiam kodeksui, kūrė eiles 

kartu su pedagogais, gamino stilizuotą medį iš popieriaus. 

Kaip dažnai kodeksas yra keičiamas, atnaujinamas? Kodeksas yra sukurtas 2021m. pavasarį ir kol kas 

poreikio keisti nebuvo. 

Kaip kodeksas eksponuojamas? Kodeksas yra sudėtas į plakatą, kuris eksponuojamas darželio 

koridoriaus erdvėse. 

Kaip užtikrinama, kad visi įstaigos bendruomenės nariai jį mato ir žino? Kodeksas eksponuojamas 

darželio koridoriaus erdvėse, skelbiamas darželio internetinėje svetainėje. Kalbant apie gamtosaugą 

grupėse su vaikais, kodeksas yra dažnai prisimenamas, vyresnieji vaikai eilėrašti moka mintinai, 

suvokia jo prasmę. 

 

Informacija apie įgyvendintas veiklas  

 

Trumpai apibūdinkite įstaigos veiklas įgyvendinant pasirinktas Gamtosauginių mokyklų programos 

temas (projektai, akcijos, pasiekimai ir pan.). 

 

Tema Apibūdinkite kokios veiklos (projektai, parodos, akcijos ir kt.) buvo 

įgyvendintos. 

Energija Projektai „Eko traukinys“, ,,Mano draugas- vanduo“, „Mes 

rūšiuojam“,  projektinė savaitė “Vanduo - mūsų draugas”. 
Vanduo 

Atliekos 

Šiukšlinimas 

Klimato kaita  

Transportas  

Sveika gyvensena/mityba  

Mokyklos aplinka  

Bioįvairovė ir gamta „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“.  

Jūrinė aplinka ir pakrantė  

Globalus pilietiškumas  

 

Papildoma informacija 

 

Kokia įstaigos bendruomenės dalis dalyvavo įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą: 

Gamtosauginių mokyklų programą įgyvendino visos grupės, įsitraukė 100 proc. darbuotojų ir vaikų. 

https://live.etwinning.net/projects/project/335706
https://live.etwinning.net/projects/project/335706
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Taip pat į audito klausimynus atsakė, idėjas ir pasiūlymus teikė bei veiklas padėjo įgyvendinti apie 40 

proc. tėvų.  

Apibūdinkite kaip Gamtosauginių mokyklų programa gali būti plėtojama ateityje: kiekviena 

gamtosauginė veikla gali būti plėtojama kūrybiškai ir savitai, priklausomai nuo vaikų amžiaus, turimos 

patirties ir pedagogo meistriškumo. Veiklas, kurios turėjo didžiulį pasisekimą, davė praktinės naudos 

vaikams, numatome vykdyti ir plėtoti ir ateityje (dalyvavimas ekologiniame konkurse „Mano žalioji 

palangė“, nacionaliniame  aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“). Tačiau didžiausi planai yra 

kuriami naujai įkurtoje Miško erdvėje, kur vaikams sukurtos sąlygos tyrinėti gamtos objektus, stebėti 

meteorologines sąlygas, tyrinėti su skirtingomis medžiagomis ir kt. Šioje erdvėje bus organizuota 

veiklų, skirtų  vaikų gamtosauginės kompetencijos tobulinimui. 

Apibūdinkite kokius pokyčius pastebėjote įstaigoje nuo dalyvavimo Gamtosauginių mokyklų 

programoje pradžios (ar nuo Žaliosios vėliavos gavimo). Pastebėta aktyvesnis vaikų ir įstaigos 

darbuotojų dėmesys atliekų rūšiavimui, didesnis tėvų įsitraukimas į organizuojamas gamtosaugines 

veiklas. Taip pat ženkliai sumažėjo popieriaus sunaudojimas. Į ugdymo turinį integravus 

gamtosauginės mokyklos programos elementus, pagerėjo vaikų ugdymosi pasiekimai šioje srityje. 

Atlikus vaikų pažangos ir pasiekimų trijų metų lyginamąją analizę, pastebimi 5 proc. pagerėję vaikų 

pasiekimai gamtosauginėje kompetencijoje.   

Punktais išdėstykite Gamtosauginių mokyklų programos naudą ir privalumus (jei pastebėjote):  

 Programa padėjo tobulėti vaikams, mokytojams, ugdyti asmenines, pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 Sutelkė įstaigos bendruomenę, padidino jos aktyvumą ir dalyvavimą  įstaigos gyvenime. 

 Pagerėjo vaikų ugdymosi pasiekimai gamtosauginėje kompetencijoje. 

Pateikite pavyzdžių kaip mokinių iniciatyvumas didina programos įgyvendinimą? Įgyvendintos 

gamtosauginės veiklos vaikų iniciatyva buvo tęsiamos namuose. Šeimos nariams siūloma taupyti 

vandenį, rūšiuoti atliekas, piešti ant abiejų popieriaus lapo pusių. 

 

Pastabos: Gamtosauginių mokyklų nariais tapome 2020 metais, pasirašę bendradarbiavimo sutartį su 

Lietuvos žaliųjų judėjimu. Tačiau nuo 2020m. kovo 13 dienos, įvedus karantiną, ugdymo procesas 

buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Teko atsisakyti daugelio planuotų gamtosauginės mokyklos veiklų, 

keisti jas kitomis. Bendrų renginių buvo atsisakyta visus metus. Vaikų lankomumas sumažėjo 60 

procentų, todėl buvo nuspręsta  daugumą gamtosauginių mokyklų veiklų perkelti į 2021 metus.  

    Pateikiami priedai: 

 

1. Pasirašytas prašymas skirti Žaliąją vėliavą (teikiamas skenuotas el. forma)   

2. Gamtosauginio komiteto posėdžių (3) protokolų kopijos      

3. Audito rezultatai                               

4. Veiksmų planas (teiktas anksčiau)       

5. Integracijos į mokymosi procesą ir veiklų pavyzdžiai (pamokų planai, aprašai; nuotraukos, 

internetinės nuorodos ir kt.)    

6. Informacinio stendo kopija (nuotrauka ar kt. el. forma)   

7. Gamtosauginio kodekso kopija    

 

 

 


