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EKOLOGINĖS-EDUKACINĖS AKCIJOS “RUDENS KRAITELĖ 2020” 
 

NUOSTATAI 
 

 

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Plėtoti vaikų ir jaunimo domėjimąsi aplinka, aktyvų piliečių dalyvavimą 

aplinkosauginėje  veikloje, propaguojant Gamtos mokyklos veiklą regione. 

2. Skatinti geranorišką iniciatyvą teikti paramą rudens gėrybėmis mokyklos 

augintiniams. 

3. Akcijos metu pristatytas gėrybes panaudoti Gamtos mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų 

gerovei.  
     

II. DALYVIAI, REGISTRACIJA 
 

4. Ekologinėje-edukacinėje akcijoje gali dalyvauti visi norintys (ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių mokiniai, vietos bendruomenių nariai, 

šeimos, ūkininkai ir kt.), iki 2020-09-21 užsiregistravę telefonu arba atsiuntę paraišką (1 

priedas) elektroniniu paštu. Registruojantis nurodoma: įstaiga, klasė ar grupė, dalyvaujančių 

skaičius, vadovo(-ų) vardas, pavardė (jeigu dalyvauja grupė arba klasė); kontaktinis telefonas, 

el.paštas.  

III. VIETA IR LAIKAS 
 

5. Ekologinė-edukacinė akcija vyks Panevėžio gamtos mokykloje 2020 m. rugsėjo 22 

- 24 dienomis, 9.00 – 17.00 val.   

Įstaigos adresas: Smėlynės g. 171, 37450 Panevėžys,  

tel: 8 45 577521, el. paštas: pgamtosmokykla@gmail.com  

  

IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

6. Panevėžio gamtos mokykla, atsižvelgdama į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

rekomendacijas dėl renginių organizavimo mokyklose, įvertinant COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją, ir siekdama maksimaliai sumažinti galimos 

infekcijos riziką, keičia tradicinės ekologinės-edukacinės akcijos „Rudens kraitelė“ formatą: 

visos renginio dalyvių sukauptos ir į Gamtos mokyklą pristatytos gėrybės (daržovės, vaisiai, 

grūdai, šieno ar šiaudų spudulai bei ritiniai) bus sandėliuojami iš karto, t.y. kompozicijos iš jų 

nebus kuriamos. 

7. Siekiant išvengti atvykstančiųjų susibūrimų, gamtos gėrybių lauksime mokyklos 

kieme, numatytose atskirose erdvėse.  

Akcijos dalyviams rekomenduojame laikytis 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 m. 

atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti – vyresniems nei 6 metų renginio 

dalyviams (mokiniams, mokytojams ir jų tėvams) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 

8. Ekologinės-edukacinės akcijos dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir 

dovanėlėmis. 

       ______________________ 
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