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KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PROJEKTO 

 „KLIMATUI PALANKI MOKYKLA“ 

VYKDYMO NUOSTATAI 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) projekto „Klimatui palanki  

mokykla“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Projektas „Klimatui palanki mokykla“ (toliau – Projektas) vykdomas Mokykloje ir už jos  

ribų pamokų, užklasinės veiklos, edukacijų, išvykų metu. 

3. Projekto aktualumas. Aštrėjant ekologinėms problemoms ir vykstant klimato kaitos 

sukeltiems neigiamiems padariniams pasaulyje, iškyla būtinybė šviesti, edukuoti mokyklos 

bendruomenę, kviesti būti pilietiškais, iniciatyviais, būti atsakingais už savo artimosios aplinkos ir 

visos šalies gamtinę, ekologinę būklę, prisidėti konkrečiais darbais prie gamtos išteklių tausojimo, 

atliekų kiekio, energijos suvartojimo mažinimo, žaliųjų plotų plėtros. Europos sąjungos, Lietuvos ir 

Klaipėdos rajono savivaldybės įvairiuose dokumentuose, strateginiuose planuose numatytas poveikio 

klimatui mažinimas, žiedinės ekonomikos kūrimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

mažinimas ir kt. Visa tai prisideda prie žmonių ekologinio sąmoningumo, geresnės gyvenimo 

kokybės, saugios ir švarios aplinkos kūrimo. 

 

 

II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

4. Tikslas – Mokyklos bendruomenės  susitelkimas, siekiant imtis konkrečių veiksmų dėl 

gamtinės aplinkos ir išteklių tausojimo, gamtinės aplinkos būklės gerinimo, kvietimas būti socialiai 

aktyviems, pilietiškiems ir atsakingiems. 
5. Uždaviniai: 

5.1. suburti klimato srities veiksmų komandą, kuri informuotų, edukuotų, dalintųsi gerąja 

patirtimi bendruomenėje; 

5.2. mokyti apie klimato kaitą įvairių dalykų pamokose, užklasinėje veikloje, paskaitose, 

susirinkimuose; 

5.3. dalyvauti gamtosauginėse akcijose, konkursuose, olimpiadose, parodose, talkose; 

5.4. imtis konkrečių veiksmų, kurie prisidėtų prie gamtinės aplinkos tausojimo, jos būklės 

gerinimo, užterštų vietų tvarkymo, žaliųjų plotų didinimo, padedant visai mokyklos bendruomenei. 

 

 

III PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Projekto organizatorius – Mokykla (Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Klaipėdos r.). 

7. Projekto koordinatorė – geografijos mokytoja Sigita Breslavskienė. 

8. Projekto trukmė – 2023–2025 m. 

9. Projektas skirtas Mokyklos bendruomenei: administracijai, pedagogams, mokiniams ir jų 

tėvams, aptarnaujančiam personalui, socialiniams partneriams. 
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10. Projektas įgyvendinamas pasitelkus Mokyklos bendruomenę Mokyklos teritorijoje ir už 

jos ribų. 

11. Projekto įgyvendinimui naudojama turima materialinė bazė, žmogiškieji ištekliai, reikalui 

esant rėmėjų, socialinių partnerių lėšos ir kita parama, skatinama savanorystė. 

12. Projekto organizatoriai vieną kartą per metus, birželio pirmąjį ketvirtadienį, organizuoja 

nuveiktos veiklos aptarimą – konferenciją, jos data numatoma ir iš anksto ir paskelbiama Mokyklos 

internetinėje svetainėje www.dituvos.lt, Mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyroje. 

13. Projekto dalyviai turi teisę viešinti savo gerąją patirtį projekto vykdymo metu Mokyklos 

internetinėje svetainėje www.dituvos.lt, Mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyroje, socialinių 

partnerių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose. 

 

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            14. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Projekto nuostatus. 

            15. Papildoma informacija teikiama tel. 8 676 83 741, el. p. s.breslavskiene@gmail.com. 

            16. Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Mokyklos internetinėje svetainėje 

www.dituvos.lt, Mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyroje. 
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