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SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas)
parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių
socialinės veiklos“.
2. 5-10 klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama
bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama su mokyklos
tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis.
3. Tvarkos aprašas numato socialinės – pilietinės veiklos organizavimo principus:
socialinės veiklos tikslą, uždavinius, organizavimą ir vykdymą, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei
trukmę.
4. Tikslas – ugdyti moralumo nuostatas pilietinėje ir visuomeninėje veikloje, skatinti
mokinius aktyviai ir atsakingai dalyvauti ne tik mokyklos, bet Aukštadvario bendruomenės, gimtojo
miestelio ir gyvenviečių gyvenime.
5. Uždaviniai:
5.1. ugdyti ir puoselėti mokinių pilietinį susivokimą;
5.2. didinti mokinių visuomeninį ir pilietinį aktyvumą;
5.3. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, komunikacinius, socialinius,
darbo ir veiklos gebėjimus.
II. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
6. Socialinė - pilietinė veikla privaloma visiems 5-10 klasių mokiniams. Socialinės pilietinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus:
6.1. Socialinės - pilietinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus:
6.2. 5 klasėje - ne mažiau 5 val.
6.3. 6 klasėje - ne mažiau 5 val.
6.4. 7 klasėje - ne mažiau 10 val.
6.5. 8 klasėje - ne mažiau 10 val.
6.6. 9 klasėje - ne mažiau 15 val.
6.7. 10 klasėje - ne mažiau 20 val.
7. Socialinė - pilietinė veikla yra ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto
kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu.
8. Socialinės - pilietinės veiklos darbą koordinuoja klasių auklėtojai.
9. Socialinę - pilietinę veiklą organizuoti gali administracija, dalykų mokytojai, klasių
auklėtojai.
10. Socialinę - pilietinę veiklą organizavę klasių auklėtojai, dalykų mokytojai,
administracijos atstovai ar už mokyklos ribų esanti įstaiga užpildo mokinio socialinės veiklos lapo
skiltį.
11. Mokiniai gali užsiimti socialine - pilietine veikla ir už mokyklos ribų- pagalba seniūnijai,
Bibliotekai, bendruomenei, mokyklai- darželiui, fizinė pagalba seniems asmenims, kt.

11.1. Mokinys tvarkingai savarankiškai pildo savo socialinės - pilietinės veiklos apskaitos
lapą (toliau – Apskaitos lapas). Po pirmo ir antro pusmečių atsiskaito klasės auklėtojui („Socialinės
– pilietinės veiklos apskaitos lapo“ forma pridedama).
11.2. Apskaitos lape pasirašo konkrečią veiklą skyręs asmuo (soc. pedagogas, klasės
auklėtojas, mokytojas, bibliotekos vedėja ir kt.).
11.3. Klasės auklėtojas vykdo Veiklos apskaitą ir kontrolę.
III. VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS
12. Socialinė – pilietinė veikla apima šias kryptis: pilietinę, ekologinę, socialinęsavanorišką.
12.1.Pilietinė kryptis:
12.1.1.aktyvi veikla mokyklos savivaldoje;
pilietinių iniciatyvų (Aukštadvario seniūnijos kapinių tvarkymo, valstybinių švenčių
ir
atmintinų datų mokykloje paminėjimo, įvairių mokyklos švenčių)
organizavimas/aktyvus dalyvavimas;
12.1.2. aktyvus dalyvavimas mokyklos Tolerancijos centro bei Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir kitų institucijų organizuojamose
akcijose bei renginiuose.
12.2. Ekologinė–aplinkosauginė veikla:
12.2.1. dalyvavimas ekologinėse akcijose;
12.1.2. klasės aplinkos puoselėjimas ir tvarkymas.
12.3.Socialinė ir savanoriška veikla:
12.3.1.mokyklos renginių, sportinių varžybų organizavimas;
12.3.1. pagalba mokyklos bibliotekoje;
12.3.2. budėjimas mokykloje;
12.3.3. mokyklos stendų ruošimas;
12.3.4. pagalba klasės auklėtojui, tvarkant klasės dokumentaciją (statistinių suvestinių
rengimas ir kt.);
12.3.5. dalyvavimas mokyklos interjero atnaujinime, svetingos aplinkos kūrime;
12.3.6. dalyvavimas prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo renginiuose;
12.3.7. pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų;
12.3.8. pagalba pagyvenusiam žmogui.
IV. REZULTATAI
13. Numatomi šie socialinės - pilietinės veiklos rezultatai:
13.3. formuosis mokinių vertybinės nuostatos;
13.4.pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir veiklos
gebėjimai;
13.5.mokiniai bus savarankiškesni, atsakingesni, tolerantiškesni;
13.6.mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei;
13.7.mokiniai labiau pasitikės savimi ir iniciuos kaitą.
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