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Atkritumi
Pozitīvais

Negatīvais

Veicamais

Pie skolas ir šķirošanas konteineri.
Skola un tās teritorija ir tīra.
Dabaszinātņu un dabaszinību stundās tiek runāts par atkritumu
šķirošanu.
Katrā klasē ir atkritumu grozs.
Klasēs tiek šķirots papīrs un nodots makulatūrā.
Tiek vāktas izlietotās baterijas
Nešķiro visus atkritumus.
Atkritumi netiek šķiroti iekštelpās.
Skolas teritorijā trūkst atkritumu konteineri.
Skolā ieviest nelielus šķirošanas konteinerus klašu.
Vajadzīgas vairākas atkritumu urnas gan skolas telpās, gan skolas
apkārtnē (autobusu pieturā).
Jāizvieto norādes, kur atrodas šķirošanas konteineri.
Jāmāca skolēniem pirkt vienu lielu lietu, nevis vairākas mazas.

Transports
Pozitīvais

Negatīvais

Veicamais

Novada pašvaldība skolēnu pārvadājumus nodrošina ar
autobusiem, kuri ir ar dažādu pasažieru skaitu, tādējādi lietderīgāk
var veidot skolēnu pārvadājumu maršrutus.
Autobusu laiki ir pielāgoti stundu sarakstam. No rītiem ir 2 reisi no
visa novada, uz mājām - 3 reisi, kuri ir pielāgoti stundu sarakstam.
Rīgas satiksmes 51. maršruta autobusa pagarinājums līdz skolai.
Skolēnus norītiem sagaida un pēc stundām pavada uz autobusu
speciāls dežurants, kurš rūpējas par skolēnu drošību.
Uzsākta gājēju celiņa izveide no Ulbrokas uz skolu.
Skola neatrodas nevienā no Stopiņu novada ciematiem, un
praktiski visi skolēni un skolotāji ir spiesti uz skolu braukt ar
transportu.
Novada pašvaldības transporta auto bāze ir veca, un līdz ar to
piesārņojums apkārtējā vidē ir liels, degvielas patēriņš arī ir liels.
Dažreiz skolas autobuss ir pārpildīts.
Daļu skolēnu vecāki ved arī ar personīgo transportu.
Pie skolas drošība ir laba, tikai vajadzētu izveidot tādus vārtiņus,
lai neviens bērns netiek uz ceļa.
Vairāk skolēniem stāstīt par drošību uz ceļa braucamās daļas.

Veselīgs dzīvesveids
Pozitīvais

Negatīvais

Veicamais

Pieejams bezmaksas piens, burkāni un āboli.
Skolā ir sporta zāle, baseins, trenažieru zāle un stadions.
Stundu sarakstā katrai klasei viena stunda nedēļā – peldēšana.
Skolā ir veselīgs, silts un garšīgs ēdiens, plaša ēdienkarte
Ir papildus aktivitātes, pulciņi un sporta dienas.
Skolā ir automāts, kurā pārdod neveselīgu pārtiku.
Galdi un krēsli ne katrreiz atbilst ergonomiskajām vajadzībām.
Skolas gaiteņos vajadzētu vairāk solu, kur starpbrīžos skolēniem
apsēsties.
Vairāk popularizēt pulciņu, it īpaši sporta nodarbību,

apmeklēšanu.
Skolas kafejnīcā pārskatīt piedāvāto sortimentu – vairāk svaigu
augļu un dārzeņu.

Skolas vide un apkārtne
Pozitīvais

Negatīvais
Veicamais

Tīrs gaiss, jo skola atrodas ārpus apdzīvotas vietas, meža malā.
Liela teritorija, kur ziemā bērni var slēpot.
Skolā ir daudz zaļo augu, skaistas dobes un mežs skolas tuvumā
Ir jaunas, izremontētas garderobes ar skapīšiem.
Pie skolas ir celiņi.
Ir velosipēdu novietne.
Skolā ir maz vietu, kur skolēni varētu atpūsties.
Vajadzētu āra klasi, kur varētu vadīt mācību stundas.
Biežāk rīkot talkas, kurās piedalītos skolēni un skolotāji, vecāki.
Iekārtot ārā dažādus stieņus ielas vingrošanai.
Plānot āra klasi.
Veidot pasākumus, konkursus saistībā ar dabu.
Vākt baterijas un makulatūru.
Ierīkot vairāk soliņu gaiteņos un skolas apkārtnē.

Enerģija
Pozitīvais

Negatīvais

Veicamais

Vasarā skola ir nosiltināta un samazināti siltuma zudumi.
Kabineti ir labi apgaismoti, tiek izmantotas gāzes ekonomiskās
spuldzes.
Ir ierīkotas saules baterijas uz baseina jumta.
Brīvdienāssamazina siltuma padevi.
Skolā ir renovēti logi un durvis.
Nelietderīga elektroenerģijas izmantošana.
Slikti apgaismoti gaiteņi.
Datori, projektori ir visu laiku pieslēgti strāvai un atrodas
gaidīšanas režīmā.
Skolā varētu vairāk taupīt elektroenerģiju izslēdzot apgaismojumu
kabinetos, kur nenotiek stundas, gaiteņos stundu laikā.
Aizejot brīvdienās, atvienot no strāvas datorus un projektorus un
citas iekārtas, kuri paliek miega režīmā.

Ūdens
Pozitīvais

Negatīvais
Veicamais

Ir gan aukstais, gan karstais ūdens. Ir uzstādīti ūdens filtri, lai
uzlabotu ūdens kvalitāti.
Ūdens ir pieejams gandrīz katrā klasē.
Regulāri baseinā tiek attīrīts ūdens.
Tualetēs ir uzstādīti „taupīgie” ūdens regulatori ar 2 stāvoļiem.
Ūdens krāni ir ar ekonomiskajiem krāniem, un skolā ūdens
zudumu nav.
Nav pieejams dzeramais ūdens, tādēļ skolēniem tas pašiem ir
jāiegādājas.
Uzstādīt izlietnes ar sensoriem, lai taupītu ūdeni.

Mācību saturs
Pozitīvais

Skolas mācību stundu tematiskajos un audzināšanas darba plānos
ir iekļautas visas Ekoskolas tēmas.

Skolēni piedalās un paši organizē konkursus, sacensības par vides
jautājumiem.
Skolēni rokdarbu un vizuālās mākslas stundās izmanto otrreizējos
materiālus, lai veidotu radošos darbus.
Negatīvais
Veicamais

Šajā mācību gadā lielāku akcentu, runājot par Ekoskolu tēmām,
likt skolas videi un apkārtnei.
Organizēt mācību ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, ražotnēm un
uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar atkritumu šķirošanu, vākšanu un
pārstrādi.
Organizēt radošo darbu izstādesno otrreizējiem izejmateriāliem
zīmējumu un plakātu izstādi par Ekoskolu tēmām..
projektu darbu prezentācijas un ZPD aizstāvēšanas par Ekoskolu
tēmu.

