LIETUVOS EKO MOKYKLŲ TINKLO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Eko mokyklų tinklo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato
Lietuvos EKO mokyklų tinklo tikslus, uždavinius, Eko mokyklų tinklo sutarties
pasirašymą, veiklos organizavimą.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160
„Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Valstybės
pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės
pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“,
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379.
3. Nuostatai skirti ikimokyklinio bei bendrojo ugdymo įstaigoms, siekiančioms būti
pripažintomis Lietuvos Eko mokyklų tinklo įstaigomis.
4. Vartojamos sąvokos:
EKO mokyklų tinklo mokykla– mokykla, kurioje sutelkus mokyklos bendruomenę
siekiama darnos su supančia aplinka, puoselėjamos ekologinės aplinkos kūrimo idėjos,
ugdomos bendruomenės ekologinės kompetencijos.
EKO tinklo mokyklų kriterijai – rodikliai, kuriais remiantis mokykla pripažįstama
Eko mokyklų tinklo mokykla.
EKO mokyklų tinklo veiklos planas – suderintas bendras Lietuvos Eko mokyklų
tinklo veiklos planas, skirtas ugdyti vaikų ir mokinių esmines ekologijos ir aplinkos
technologijų žinias, gebėjimus bei vertybines nuostatas.
Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.
II. PRIPAŽINIMAS EKO MOKYKLŲ TINKLO MOKYKLA
5. Pareikšti norą tapti EKO mokyklų tinklo mokykla gali kiekviena ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo švietimo įstaiga, siekianti:
5.1. plėtoti mokinių gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti, kad žmonių ir gamtos
gyvenimas yra sąryšingas ir grįstas tam tikrais dėsniais, gilinti supratimą apie ryšius tarp
gyvųjų organizmų ir juos supančio negyvojo pasaulio, ugdyti tvirtas mokinio sveikos
gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas;
5.2. skatinti būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų žmogaus
veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai ieškojimą;
5.3. ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių, gebėjimų,
vertybinių nuostatų vaikus/mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio
strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant
aplinkos išsaugojimo;
5.4. kurti sveiką ir darnią aplinką plėtojant ekologines iniciatyvas, siekiant realaus
rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo;
5.5. ugdyti visos ugdymo įstaigos bendruomenės sąmoningumą, kaip elgtis atsakingai,
tausoti gamtinius ir energinius išteklius;

5.6. Įgyti gerosios patirties bendradarbiaujant EKO mokyklų tinkle: keičiantis
informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį, ieškant bendradarbiavimo partnerių
užsienyje ekologijos, aplinkosaugos klausimais, organizuojant bendras veiklas Lietuvos
EKO mokyklų tinklo įstaigoms.
6. Įstaigos įstojimas į Lietuvos EKO mokyklų tinklą įforminamas pasirašant
bendradarbiavimo su Lietuvos EKO mokyklų tinklu sutartį.
III. BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS EKO MOKYKLŲ TINKLU
SUTARTIES PASIRAŠYMAS
7. Įstaigos įstojimas į EKO mokyklų tinklą įforminamas pasirašant bendradarbiavimo
sutartį su EKO mokyklų tinklo koordinatoriais – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
(1 priedas). Sutarties pasirašymo data laikoma įstaigos įstojimo į Lietuvos EKO mokyklų
tinklą, data.
8. Įstaiga, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį, įsipareigoja bendradarbiauti su
Lietuvos EKO mokyklų tinklu, rengti savo įstaigos EKO veiklų planą, skatinti ekologinių
iniciatyvų plėtrą nuo idėjos iki jos praktinio realizavimo, dalinantis gerąja patirtimi,
spręsti aktualias šiandienos aplinkosaugos problemas, siekti patirtinio, ekologinio
ugdymo bei realaus rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo.
9. Mokykloms, pasirašiusioms bendradarbiavimo sutartį su EKO mokyklų tinklu,
išduodamas EKO mokyklų tinklo pažymėjimas, patvirtinantis įstaigos pripažinimą EKO
mokyklų tinklo mokykla. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas pagal terminus,
numatytus bendradarbiavimo sutartyje.
V. EKO MOKYKLŲ TINKLO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
10. Mokykla, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos EKO mokyklų tinklu,
kalendorinių metų pradžioje rengia savo įstaigos metinį EKO veiklos planą pagal
Lietuvos EKO mokyklų tinklo siūlomą formą, veiklos sritis bei kriterijus (2 priedas) arba
pagal savo įstaigos patvirtintą veiklos plano formą. Planą rengia direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė.
11. Lietuvos EKO mokyklų tinklo mokyklos EKO veiklų planas viešinamas įstaigos
elektroninėje svetainėje po Lietuvos EKO mokyklų tinklo logotipu.
12. EKO mokyklų tinklo ugdymo įstaigos rengdamos metinį EKO veiklos planą
atsižvelgia į EKO mokyklų tinklo planui nustatytus kriterijus, atskiras veiklos sritis. Taip
pat numato priemones, kurias iki einamųjų metų sausio 31 d. EKO tinklo koordinatoriams
siūlo įtraukti į bendrą Lietuvos EKO mokyklų tinklo veiklos planą.
13. Rengiant įstaigos EKO veiklos planą rekomenduojama numatyti devynias veiklos
sritis:
13.1. EKO mokyklos politika, kokybės garantavimas;
13.2. EKO ugdymo įtaka mokyklos kultūros kūrimui;
13.3. ugdymo turinys;
13.4. patirtinis ugdymas;
13.5. fizinė aplinka;
13.6. bendradarbiavimas su mokslo ir verslo partneriais;
13.7. žmogiškieji ir materialiniai ištekliai;
13.8. EKO mokyklos tinklo veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas;
13.9. EKO mokyklų tinklo veiklos priemonių numatymas.

14. Atsiskaitymą už EKO mokyklos veiklos plano įgyvendinimą organizuoja jį
įgyvendinusi įstaiga pagal savo įstaigos vidinius susitarimus.
15. Ryškiausius pasiekimus, naujas idėjas bei pasiūlymus rekomenduojama pristatyti
nacionalinės pamokos „EKO idėjos Lietuvai“ metu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. EKO mokyklų tinklo švietimo įstaigos įgyja palankias sąlygas keistis informacija,
skleisti darbo patirtį, rasti bendradarbiavimo partnerių šalyje ekologijos ir aplinkosaugos
ugdymo klausimais.
17. Mokykla netenka Eko mokyklų tinklo mokyklos statuso:
17.1. likvidavus ar reorganizavus mokyklą;
17.2. mokyklai savo iniciatyva atsisakius tęsti veiklą EKO mokyklų tinkle ir nutraukus
bendradarbiavimo sutartį, apie sutarties nutraukimą informavus koordinatorius ne vėliau
kaip prieš 20 kalendorinių dienų.
18. Praradus pažymėjimą, mokyklos direktorius informuoja Komisiją ir pateikia
motyvuotą prašymą dėl dublikato išdavimo.
19. Pažymėjimo dublikatas išduodamas per 30 darbo dienų nuo motyvuoto prašymo
dėl dublikato išdavimo gavimo dienos.
______________

1 priedas
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS IR
ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
20.... m.

d. Nr.
Kaunas

Mes,
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija (toliau – Gimnazija), Lietuvos EKO
mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatorė, atstovaujama direktorės ___________________,
veikiančios pagal Gimnazijos Įstatus ir ___________________________________,
atstovaujama
______________________________________,
veikiančios
pagal
_____________________________ toliau vadinami šalimis, siekdami efektyvaus
bendradarbiavimo Lietuvos EKO mokyklų tinkle, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties paskirtis, tikslai, uždaviniai ir veikla
1.1. Ši Sutartis sudaroma siekiant užtikrinti Lietuvos EKO mokyklų tinklo
veiklų tvarumą:
1.1.1. plėtoti mokinių gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti, kad žmonių ir
gamtos gyvenimas yra sąryšingas ir grįstas tam tikrais dėsniais, gilinti supratimą apie
ryšius tarp gyvųjų organizmų ir juos supančio negyvojo pasaulio, ugdyti tvirtas mokinio
sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas;
1.1.2. skatinti būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų
žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai ieškojimą;
1.1.3. ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių,
gebėjimų, vertybinių nuostatų vaikus/mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti
tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai
veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo;
1.1.4. kurti sveiką ir darnią aplinką plėtojant ekologines iniciatyvas, siekiant
realaus rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo;
1.1.5. ugdyti visos ugdymo įstaigos bendruomenės sąmoningumą, kaip elgtis
atsakingai, tausoti gamtinius ir energinius išteklius;
1.2 šalys susitaria sujungti savo pastangas, būtinus žmogiškuosius išteklius,
darbą ir žinias tam, kad būtų pasiektas Sutarties tikslas.
1.3. Bet kurios Sutarties Šalies veikla, nesusijusi su šios Sutarties 1.1 punkte
apibrėžtu tikslu, nėra šios Sutarties dalykas ir nesukelia jokių pasekmių kitai Šaliai.
1.4. Šalys, vykdydamos veiklą pagal šią Sutartį, veikia vadovaudamosi
lygiateisiškumo,
skaidrumo,
atvirumo,
tęstinumo,
efektyvumo,
tarpusavio
bendradarbiavimo principais.

2. Šalių teisės ir pareigos
2.1.Šalys įsipareigoja:
2.1.1. siekti tinkamai ir laiku atlikti visus veiksmus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;
2.1.2. suteikti kitai Sutarties Šaliai reikiamą informaciją, žinias bei dokumentus,
numatytus Pripažinimo Lietuvos EKO mokyklų tinklo mokykla tvarkos apraše;
2.1.3. rengti ir įgyvendinti Įstaigos EKO veiklos planą, numatyti priemones
bendram Lietuvos EKO mokyklų veiklos planui;
2.1.4. siekti suderinto ir harmoningo Sutarties tikslų įgyvendinimo;
2.1.5. teikti informaciją apie Įstaigos EKO veiklos plano įgyvendinimą įstaigos
elektroninėje svetainėje;
2.1.6. dalintis gerąja patirtimi kaip plėtoti mokinių ekologines ir aplinkosaugines
kompetencijas, organizuoti patirtines veiklas, pasirinkti tinkamas elgesio strategijas,
ugdyti visos įstaigos bendruomenės sąmoningumą;
2.1.7. tinkamai vykdyti visus kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir nesiimti
jokių veiksmų, galinčių apsunkinti Sutarties tikslo, nurodyto Sutarties 1.1 punkte,
įgyvendinimą ar padaryti jį nebepasiekiamą.
2.2. Gimnazija įsipareigoja:
2.2.1. burti į Lietuvos EKO mokyklų tinklą orientuoto ugdymo mokyklų tinklą;
2.2.2. koordinuoti Lietuvos EKO mokyklų tinklo veiklą;
2.2.3. rengti Lietuvos EKO mokyklų tinklo metinį veiklos planą atsižvelgiant į
Šalių siūlomas priemones;
2.2.4. išduoti pažymėjimą, patvirtinantį šalies priklausomybę Lietuvos EKO
mokyklos tinklui.
2.2.5. išduoti EKO mokyklos tinklo logotipą;
2.2.6. dalyvauti Lietuvos EKO mokyklų tinklo veikloje;
2.2.7. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Pripažinimo Lietuvos EKO
mokyklų tinklo mokykla tvarkos apraše.
3. Sutarties galiojimas, galiojimo pasibaigimas, nutraukimas
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
3.2. Vienos iš Šalių reorganizavimas, taip pat jų savininko, pavadinimo
pasikeitimas nėra pagrindas šiai Sutarčiai nutraukti.
3.3. Šalis, norinti nutraukti šią Sutartį, turi apie tai pranešti kitai Šaliai ne vėliau
kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomo nutraukimo.
3.4. Gimnazija turi teisę nutraukti bendradarbiavimo sutartį, jei kita
Šalis
nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Tokiu atveju Gimnazija įspėja kitą
Šalį ne vėliau kaip dvi savaitės iki sutarties nutraukimo datos.
4. Šalių pareiškimai ir garantijos
4.1. Šalys įsipareigoja vykdyti šią Sutartį laikydamosi teisės aktų reikalavimų,
profesinės etikos ir kitų reikalavimų, keliamų pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės
aktus.
4.2. Šalys pareiškia, nėra joms žinomų kliūčių, kurios trukdytų tinkamai vykdyti
šią Sutartį.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šalių ginčai, iškilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus
ginčo išspręsti gera valia per vieną mėnesį nuo pirmo pranešimo dėl ginčo išsiuntimo
dienos, ginčai perduodami spręsti teismui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.2. Šalys įsipareigoja saugoti elektroniniame paslaptyje visą informaciją, gautą
arba sukurtą vykdant šią Sutartį.
5.3. Ši Sutartis gali būti pakeista ar papildyta Šalių raštišku susitarimu.
5.4. Surašyti ir Šalių parašais patvirtinti 2 šios Sutarties egzemplioriai - po vieną
kiekvienai Šaliai.
5.5. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
6. Šalių rekvizitai ir parašai
Gimnazija

Šalis

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Įstaigos kodas 190135447
Bitininkų g. 31, LT – 46376 Kaunas
El.paštas rastine@adamkausgimnazija..lt
Tel. (8 37) 420400

..............................................
Įstaigos kodas
.....................................................
El. paštas
Tel.

______________________________
Direktorė

_____________________________

2 priedas
PATVIRTINTA
direktoriaus xxx m. d. įsakymu Nr.

________________________________________________________________________
ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
EKO MOKYKLOS __________________________ EKO VEIKLŲ PLANAS
XXXX – XXXX MOKSLO METAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Pažymima, kuriems mokslo metams sudarytas įstaigos EKO veiklų planas, kokiais teisės
aktais vadovaujamasi.
Apibrėžiama mokyklos bendruomenės pozicija, poreikiai.
Apibrėžiama, kam skiriamas planas, kokie įgūdžiai bus formuojami, kaip bus
apjungiamos mokyklos ir bendruomenės pastangos.
Apibrėžiama, į ką atsižvelgus parengtas planas (pvz.: vidurinės mokyklos xxxx m.
strateginį veiklos planą, xxxxxx mokslo metų vidurinės mokyklos ugdymo planą,
patvirtintą direktoriaus įsakymu Nr...., Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo
sampratą, vidaus įsivertinimo rezultatus ir t.t.) .
Numatoma, kas įgyvendins planą (mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti
pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai,
ugdytiniai ir jų tėvai ir t.t.)
II. EKO VEIKLOS MOKYKLOJE ANALIZĖ (SSGG)

Aprašoma ekologijos ir aplinkosaugos ugdymo veiklos situacijos analizė mokykloje
GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

III. PLANO TIKSLAI
PLANO tikslas –

IV. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
EKO VEIKLŲ PLANAS
XXXX-XXXX m. m.
1 veiklos sritis. EKO mokyklos politika, kokybės garantavimas.
Uždavinys – ... (siekiama užtikrinti EKO mokyklų tinklo veiklos planavimą ir
įgyvendinimą)
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

2 veiklos sritis. EKO ugdymo įtaka mokyklos kultūros kūrimui.
Uždavinys – ... (Siekiama atsakingo išteklių naudojimo, vartojimo efektyvumo, pagarbos
aplinkai, ekologinės kultūros ir etikos, sveikos gyvensenos).
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

3 veiklos sritis. Ugdymo turinys.
Uždavinys – ... (Siekiama užtikrinti ekologinio ir aplinkosauginio ugdymo kokybę,
sudaryti sąlygas mokiniams nuosekliai įgyti integralių ekologijos žinių, gebėjimų, kurių
reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir
puoselėjančiais aplinką.).
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo

būdas

data

4 veiklos sritis. Patirtinis ugdymas.
Uždavinys – ... (Siekiama sudaryti lanksčias sąlygas tarpdalykinei integracijai ir
patirtiniam mokymuisi, siekiant mokymosi ir gyvenimo darnos, ugdymo procesą siejant
su situaciniu ugdymu, problemų analize ir sprendimu bendradarbiaujant).
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

5 veiklos sritis. Fizinė aplinka.
Uždavinys – ... (Siekiama kurti lanksčios infrastruktūros mokyklą, ugdymo procesą
organizuojant universaliose, daugiafunkcėse mokyklos edukacinėse erdvėse )
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

6 veiklos sritis. Bendradarbiavimas su mokslo ir verslo partneriais.
Uždavinys – ... (Siekiama kurti lanksčios infrastruktūros mokyklą, ugdymo procesą
organizuojant mokslo ir verslo partnerių mokymosi erdvėse, įgalinančiose ugdyti
praktinius sveikos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo gebėjimus)
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

7 veiklos sritis. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.
Uždavinys – ... (Siekiama sutelkti išteklius eko ugdymui)
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

8 veiklos sritis. EKO tinklo mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas.
Uždavinys – ... (Siekiama skleisti EKO ugdymo tinklo mokyklų patirtį)
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

9 veiklos sritis. EKO mokyklų tinklo veiklos priemonių numatymas.
Uždavinys – ... (Siekiama EKO mokyklų tinklo įstaigų bendrakūros organizuojant
bendras tinklo veiklas šalies lygmeniu)
Eil.
Nr.

Priemonė

Numatoma
įvykdymo
data

Atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS
Pateikiamas apibendrintas laukiamas rezultatas.
VII. VEIKLOS VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS
Kas, kada (kokie rodikliai, terminai) ir kokiais būdais numatoma (įsi)vertinti.
VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI
Numatomi plano įgyvendinimui planuojami lėšų šaltiniai.

Numatomas
atsiskaitymo
būdas

IX. ATSISKAITYMAS UŽ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Numatoma, kam ir kokia forma bus atsiskaitoma už plano priemonių įgyvendinimą
Planą rengė XXX mokyklos direktoriaus įsakymu xxx sudaryta darbo grupė.
Darbo grupės pirmininkas:
Nariai:

_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pritarta
Mokyklos tarybos posėdyje
XXX
Nr.

