
FEE 
Gamtosauginės mokyklos
Aplinkosauginis auditas

Šis klausimynas yra siūlomas kaip auditas, kurį Gamtosauginis komitetas gali naudoti įstaigoje. Klausimai
pažymėti simboliais, atitinkamai pažymint klausimus į kuriuos mokiniai gali atsakyti patys; kuriems atsakyti
gali teikti prašyti suaugusiųjų pagalbos; klausimai, kurių išsiaiškinimui gali prireikti skirti daugiau dėmesio.
Gamtosauginių  mokyklų  programa  nereikalauja,  kad  būtų  įgyvendinti  visi  šio  dokumento  pasiūlymai.
Klausimynas  sukurtas  kaip  stimulas,  kad  galėtumėte  jį  panaudoti  vertindami,  kas  vyksta  jūsų  įstaigoje
programos vykdymo pradžioje, ir kaip monitoringo (stebėjimo) priemonė kiekvienais metais. Į klausimyną
taip  pat  gali  būti  įtrauktos  visos  įmanomos  idėjos,  kurias  galite  įgyvendinti,  todėl  nelaikykite  pateiktų
klausimų galutiniais.

Klausimynas  turėtų  padėti  komiteto  nariams  numatyti  veiksmus,  kuriuos  galima  įgyvendinti  įstaigoje,
siekiant pagerinti aplinką ir įstaigos poveikį aplinkai. Pasirinkti tikslai turi būti įtraukti į veiksmų planą.
Skirkite laiko tyrimui kiekvienais metais, nes per 12 mėnesių gali įvykti nemažai pokyčių.

Įvykdymo data:  ______________________________________

Atliko: _________________________________________

Litter

Simbolis:

 

   Atsakymus mokiniai gali rasti patys, atidžiai tyrinėdami įstaigą. 

   Siekiant rasti atsakymus į šiuos klausimus, mokiniams gali teikti prašyti suaugusiųjų pagalbos. 

   Reikės skirti daugiau dėmesio tyrimui, galbūt bus reikalinga atlikti apklausą ar užduoti 

klausimus kitiems mokinių. 

  Tai priemonė išmatuoti jūsų poveikį aplinkai, siekiant įvertinti kiek tobulėjate ir svarbi 

Gamtosauginių mokyklų programos dalis. 



 
Šiukšlės

Įstaigos viduje

Ar šiukšlinama įstaigos viduje? Taip Ne

Ar įstaigoje yra pakankamai šiukšliadėžių? Taip Ne

Ar šiukšliadėžės yra tinkamose vietose? Taip Ne

Ar šiukšliadėžės ištuštinamos pakankamai dažnai? Taip Ne

Įstaigos aplinkoje
Ar įstaigos aplinkoje nešiukšlinama? Taip Ne

Ar aplink įstaigą yra pakankamai šiukšliadėžių Taip Ne

Ar šiukšliadėžės yra tinkamose vietose? Taip Ne

Ar šiukšliadėžės tinkamos? Ar šiukšlės neiškrenta, nėra šiukšliadėžės
per mažos (per didelės)?

Taip Ne

Jei yra šiukšlinama, ar tai kyla iš mokyklos mokinių ar iš aplinkos? Mokykloje Išorėje

Už įstaigos ribų
Ar vietos bendruomenės erdvėse nešiukšlinama apskritai? Taip Ne

Ar bendruomenės teritorijose šiukšliadėžių pakanka? Taip Ne

Ar įstaiga padeda išlaikyti bendruomenėje švarą? Taip Ne

Bendrai
Ar įstaiga turi aiškią politiką dėl šiukšlinimo? Taip Ne

Ar visi mokiniai (ugdytiniai) žino problemas, kurias sukelia šiukšlinimas
aplinkai ir gyvūnams?

Taip Ne

Ar fiksuojate kada, kur, kokias šiukšles bei jų kiekius randate? Taip Ne

Paskutinės tvarkymo akcijos metu įstaigos / bendruomenės šiukšlių surinktų
maišų skaičius 

Veiklos akcentai / Komentarai



Atliekų kiekio mažinimas

Mažinimas
Ar įstaiga naudojasi el.paštu (el. dienynu) skelbiant naujienas
(naujienlaiškius)?

Taip Ne

Jei siunčiami laiškai, tuomet ar siunčiama po vieną šeimai? Taip Ne

Ar pedagogai kopijuoja (spausdina) ant abiejų lapo pusių, kiek tik tai
įmanoma?

Taip Ne

Ar mokinių atsineštas maistas supakuotas daugkartinio naudojimo
pakuotėse (dėžutėse)?

Taip Ne

Pakartotinis naudojimas
Ar popierius visada naudojamas ant abiejų pusių prieš išmetant
perdirbimui?

Taip Ne

Ar popieriaus likučiai panaudojami užrašų knygelių gamybai? Taip Ne

Ar vokai pakartotinai naudojami biure? Taip Ne

Ar užduočių knygos pagamintos iš perdirbto popieriaus? Taip Ne

Ar naudojamas tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai pagaminti iš
perdirbto popieriaus?

Taip Ne

Ar administracijos patalpose ir kopijavimui naudojamas perdirbtas
popierius?

Taip Ne

Ar pakartotinai naudojate pakuotes klasėse? Taip Ne

Ar turite mainų parduotuvę mokyklinėms uniformoms, žaidimams,
knygoms, DVD? 

Taip Ne

Perdirbimas
Pažymėkite kurios atliekos rūšiuojamos?

Popierius             Plastikas             Skardinės              Kartonas             Drabužiai (tekstilė)

Baterijos ir el. atliekos            Telefonai                       Stiklas             Maistas       

Ar turite komposto dėžę? Taip Ne

Ar kompostas gaunamas iš “sausų” ir “šlapių” medžiagų? Taip Ne

Ar kompostuojama įstaigoje? Taip Ne

Ar virtuvės darbuotojai kompostuoja daržovių lupenas? Taip Ne



Ar įstaigos virtuvėje rūšiuojamos atliekos? Taip Ne

Ar pakanka rūšiavimo šiukšliadėžių aplink įstaigą? Taip Ne

Ar visuomet atliekos šalinamos (išmetamos) teisingai? Taip Ne

Informavimas

Ar visi įstaigoje žino, kodėl stengiamasi sumažinti atliekų kiekį? Taip Ne

Ar užfiksuojama, kokiam atliekų kiekiui neleidžiate patekti į sąvartynus? Taip Ne

Jei taip, ar tai žino bendruomenė? Taip Ne

Ar visi įstaigoje žino, kas atsitinka su daiktais, kurie perdirbami? Taip Ne

Atliekų kiekis, nepatekęs į sąvartynus, procentais:

Veiklos akcentai / Komentarai

Energija

Dujos / nafta

Ar langai ir durys neturi skersvėjų? Taip Ne

Ar yra ant langų užuolaidos, žaliuzės? Taip Ne

Ar žaliuzės, užuolaidos užtraukiamos nakčiai? Taip Ne

Ar lauko durys visada uždaromos, šildymo sezono metu? Taip Ne



Ar yra pritaisyta reflektuojanti medžiaga, neišleidžianti šilumos? Taip Ne

Ar kiekvienoje klasėje yra termostatas ant radiatoriaus, siekiant išjungti
šildymą, jei per karšta?

Taip Ne

Ar kiekvienoje klasėje yra termostatas ant radiatoriaus, sumažinti šilumai? Taip Ne

Ar tiekiamo karšto vandens temperatūra tinkama (ne per karšta, ne per vėsi)? Taip Ne

Jei personalo patalpose yra karšto vandens boileris, ar jis išjungtas, kai
naudojamas tinklas?

Taip Ne

Ar karšto vandens vamzdžiai ir rezervuarai yra tinkamai izoliuoti? Taip Ne

Ar įstaigos pastato stogas šiltintas, siekiant sumažinti šilumos nuostolius? Taip Ne

Elektra
Ar visada tuščiuose kabinetuose, klasėse išjungiama šviesa? Taip Ne

Ar šviesa išjungiama, kai dieną pakankamas apšvietimas? Taip Ne

Ar prie apšvietimo jungtukų pateikiama informacija apie šviesos išjungimą
(kuomet nebereikia)?

Taip Ne

Ar šviesos įjungiamos tik tada kai reikia? Taip Ne

Ar lempos ir šviestuvai švarūs? Taip Ne

Ar langai ir stogo šviestuvai švarūs? ? Taip Ne

Ar kompiuteriai išjungiami, kai nenaudojami? Taip Ne

Jei kompiuteriai paliekami įjungti, tuomet ar monitoriai išjungiami siekiant
taupyti energiją ?

Taip Ne

Ar projektoriai, televizoriai, video aparatūra išjungiami iš karto, kai
nebenaudojami?

Taip Ne

Ar kopijavimo aparatai ir panaši įranga yra išjungiama, kai nenaudojama?   

 

Taip Ne

Bendrai
Ar kiekvienas įstaigoje žino, kaip energijos taupymas padeda mūsų planetai? Taip Ne

Ar įstaigoje reguliariai tikrinama, kiek energijos sunaudojama/sutaupoma? Taip Ne

Ar įstaigoje buvo įvertintos atsinaujinančios energijos galimybės? Taip Ne
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Vanduo

Ar vandens maišytuvai nelaša? Taip Ne

Ar mokiniai (ugdytiniai) visada iki galo užsuka maišytuvus? Taip Ne

Ar tualetuose naudojami nedidelio vandens kiekio nuleidimo
mechanizmai?

Taip Ne

Jei ne, ar taikomos kitos vandens taupymo priemonės?
pvz. naudojami hipo maišeliai ar vandens pripildyti buteliai.

Taip Ne

Jei naudojami paspaudžiami maišytuvai, ar išleidžiamas reikiamas vandens
kiekis tinkamu greičiu?

Taip Ne

Ar renkate lietaus vandenį augalų laistymui? Taip Ne

Ar surenkamas lietaus vanduo panaudojamas kitais tikslais, pvz. 
tualetuose ar palaikant vandens lygį tvenkinyje? 

Taip Ne

Ar mokiniai (ugdytiniai) vandens gertuves pripildo tik tiek, kiek reikia? Taip Ne

Ar stebima, kiek vandens kiekvieną mėnesį sunaudojama (sutaupoma)? Taip Ne

Ar aiškinatės vandens problemas kitose šalyse? Taip Ne

Ar visi supranta, kaip vandens taupymas gali padėti mūsų planetai? (pagalvokite ir 
apie naudojamą energiją, kad mūsų vanduo būtų saugus gerti)

Taip Ne
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Transportas

Kelionė į įstaigą

Ar dauguma mokinių (ugdytinių) į įstaigą atvyksta pėsčiomis, dviračiais ar viešuoju 
transportu? 

Taip Ne

Ar apklausiate, kaip žmonės keliauja į įstaigą? Taip Ne



Ar yra dviračių aikštelė (vieta) saugiai ir sausai laikyti dviračiais? Taip Ne

Ar įstaigoje organizuojami važiavimo dviračiais mokymai? Taip Ne



Ar reguliariai rengiate dienas (renginius) skatinant atvykti į įstaigą pėsčiomis
pėsčiomis ar dviračiu?

Taip Ne

Ar saugu į įstaigą atvykti pėsčiomis ar dviračiais? Taip Ne

Ar automobiliai statomi toliau nuo įėjimo į įstaigą? Taip Ne

Ar įstaigos automobilių stovėjimo aikštelėje yra saugi vieta pėstiesiems? Taip Ne

Jei mokiniai išsivežami automobiliais, ar vairuotojai laukdami išjungia
transporto priemonių variklius?

Taip Ne

Transportas į įstaigą

Ar yra įstaigoje transporto priemonių naudojančių alternatyvią energiją, pvz.
elektriniai automobiliai?

Taip Ne

Ar pertraukų metu stengiatės įsigyti vietoje užaugintus vaisius bei sezoninius
produktus? 

Taip Ne

Ar virtuvėje naudojami vietos maisto produktai? Taip Ne

Ar aiškinotės kaip gaunamas maistas bei kas yra „maisto mylios“? Taip Ne

Ar įstaigoje užsakinėjamos prekes didesniais kiekiais, siekiant išvengti daug
pristatymų?

Taip Ne

Šiuo metu automobiliais neatvykstančių mokinių ir darbuotojų procentinė
dalis: 
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Įstaigos aplinka

Įstaigos aplinka mokiniams (ugdytiniams)



Ar žaidimų aikštelėse yra nupieštų žaidimų? Taip Ne

Ar yra freskų, mozaikų, skulptūrų ar kitų meno kūrinių? Taip Ne

Ar yra daug skirtingų paviršių, kuriuos galima jausti, liesti, tyrinėti? Taip Ne

Ar yra daug priemonių skirtų lipimui, pusiausvyros išlaikymui, šokinėjimui,
siūbavimui? 

Taip Ne

Ar yra ramių vietų šešėlyje sėdėti ir pasikalbėti? Taip Ne

Ar auginate daržoves ar vaisius įstaigos teritorijoje? Taip Ne

Ar turite lauko klasę? Taip Ne

Ar kokios nors pamokos vyksta įstaigos teritorijoje? Taip Ne

Ar visi mokiniai turi galimybę pasiūlyti kokių pokyčių norėtų mokyklos 
teritorijoje? 

Taip Ne

Veiklos akcentai / Komentarai

Bioįvairovė

Ar įstaigos teritorijoje yra medžių? Taip Ne

Jei taip,  ar tai vietinės rūšys? Taip Ne

Ar įstaigoje yra gyvatvorių? Taip Ne

Ar prižiūrimi naujai pasodinti medžiai? Taip Ne

Ar įstaigos teritorijoje yra tvenkinys ar pelkėta vieta? Taip Ne

Ar tvenkinyje yra išėjimas varlėms, rupūžėms, tritonams, ežiams? Taip Ne



Ar tvenkinyje auga įvairūs vietiniai augalai? Taip Ne

Ar tvenkinys yra įvairaus gylio? Taip Ne

Ar įstaiga turi pievą? Taip Ne

Ar pievoje daug įvairių gėlių ir žolių? Taip Ne

Ar įstaigoje yra ilgi / netrikdomi augmenijos plotų, jungiantys buveines? Taip Ne

Ar įstaigoje yra įvairios buveinės bestuburiams ? 

Apibraukite, kurias turite: 

Rąstų krūva            Akmenų krūva              Viešbutis           Kvapios gėlės / augalai

Krūmynai  drugeliams                             Netrikdomi augmenijos plotai

Taip Ne

Ar įstaigoje yra buveinės įvairiems paukščiams?

Apibraukite, kurias turite: 

Paukščių dėžutės                  Lesyklėlės                 Paukščių vonios         

Tupėjimo vietos (poliai, stulpai ir t.t.)            Uogų, riešutų turintys krūmai / medžiai 

Taip Ne

Ar tvarkote ir prižiūrite savo turimas laukinės gamtos buveines?

Apibraukite, kurias prižiūrite:

Medžius        Bestuburių buveines        Paukščių buveines        Tvenkinį         Pievą

Taip Ne

Ar registruojate įvairių rūšių augalus ir gyvūnus, kuriuos randate savo įstaigos
teritorijoje? 

Taip Ne

Ar įstaigos teritorijoje nenaudojami herbicidai ir pesticidai? Taip Ne

Ar atlikote savo įstaigos teritorijos biologinės įvairovės apklausą? Taip Ne

Paskutinės apklausos metu rastų augalų ir gyvūnų rūšių skaičius:
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Globalus pilietiškumas

Ar jūsų įstaiga aktyviai bendradarbiauja su kitos šalies įstaiga? Taip Ne

Ar mokytojai turi „sąžiningos prekybos“ ženklu pažymėtos arbatos ir kavos
mokytojų kambaryje?

Taip Ne

Ar įstaigoje naudojami kiti „sąžiningos prekybos“ ženklo produktai (sultys,
bananai ir t.t.)?

Taip Ne

Ar įstaigoje lankosi vietos bendruomenės atstovai siekiant aptarti vietos ar
pasaulines problemas?

Taip Ne

Ar mokiniai žino savo teises ir pareigas (susijusias su JT vaiko teisių
konvencija)?

Taip Ne

Ar galvojote apie Gamtosauginių mokyklų veiksmų poveikį globaliai ir ar visa
įstaigai tai žino (pvz., kaip šviesų išjungimas padeda kitoje šalyje)?

Taip Ne

Ar turite daiktų iš kitų šalių pvz.  drabužių, artefaktų, muzikos instrumentų? Taip Ne

Ar rengiate kokias nors dienas įstaigoje, siekiant padėti žmonėms kitose šalyse
ar esant konkrečioms situacijoms?

Taip Ne

Ar įstaigos maisto racione kada nors įtraukiamas maistas iš kitų šalių ar
kultūrų?

Taip Ne

Ar mokiniai rūpinasi vietos bendruomene ir įstaiga? Taip Ne
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Sveikata ir gerovė

Ar turite vaisių parduotuvę, kurią organizuoja mokiniai? Taip Ne

Ar mokiniai (ugdytiniai) skatinami atsinešti vaisių pertraukoms? Taip Ne

Ar dauguma mokinių, atsinešančių maistą pietums, turi bent 2 vaisius ar
daržoves?

Taip Ne

Ar įstaigos valgykloje visada yra salotų pasirinkimas? Taip Ne

Ar įstaigos valgykloje vengiama traškučių bent 3 dienas per savaitę? Taip Ne

Ar mokiniai turi galimybę pasiūlyti ką norėtų įtraukti į valgyklos meniu? Taip Ne

Ar visą dieną nemokamai galima gauti geriamojo vandens? Taip Ne

Ar leidžiama atsigerti vandens pamokų metu? Taip Ne

Ar visi mokiniai (ugdytiniai) dalyvauja auginant maistą bei valgo savo
užaugintą savo maistą? 

Taip Ne

Ar įstaigoje naudojami aplinkai nekenksmingi valymo produktai? Taip Ne

Ar įstaigoje vykdoma fizinio aktyvumo programa? Taip Ne
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Klimato kaita



Ar kurioje nors pamokoje dėstoma Klimato kaitos tema? Taip Ne

Ar mokiniai ir darbuotojai skatinami imtis šių veiksmų kovoti su klimato kaita?

Atvykti į įstaigą pėsčiomis, dviračiu arba viešuoju transportu (mokykliniu
autobusu)?

Taip Ne

Naudoti perdirbtą popierių? Taip Ne

Taupyti popierių (pvz. panaudojant abi puses) ? Taip Ne

Rūšiuoti atliekas Taip Ne

Valgyti mažiau mėsos Taip Ne

Naudoti energiją taupančias lempas Taip Ne

Ar įstaiga dalyvauja „Žemės valandoje“ ar kitose klimato kaitos kampanijose? Taip Ne
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 Jūrinė aplinka ir pakrantė

Ar įstaiga yra pakrantės zonoje? Taip Ne

Kokių tipų jūrų ir pakrančių ekosistemos yra jūsų šalies pakrantėje? 

Ar mokiniai mokosi apie jūrų ir pakrančių ekosistemas? 
 

Taip Ne

Ar daug jūros gėrybių mokiniai ir pedagogai vartoja įstaigoje ar namuose? Taip Ne

Ar įstaigos vietovėje vykdomi ekologinio turizmo projektai, susiję su jūrų ir Taip Ne


