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ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS

SOCIALINĖS VEIKLOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

įsakymu 2011-2013 metų  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendraisiais ugdymo planais (toliau -

Bendraisiais ugdymo planais), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011

m. birželio 7  d. įsakymu Nr.V-1016.

2. Socialinė veikla organizuojama 5-II g. klasių mokiniams.

3. Socialinė veikla yra neatsiejama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į

gimnazijos ugdymo planą.

4. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.

II. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Socialinė veikla organizuojama:

5.1. 5-6 klasių mokinių veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir

stiprinimą pačioje klasės, mokyklos bendruomenėje.

5.2. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų

ugdimąsi, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje.

5.3. I-II g. klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą,

visuomenės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos

poreikiais, identifikuojant savo galimybes, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

6. Socialinės veiklos kryptys: darbinė, ekologinė, projektinė, socialiai įgūdžiai per

savanorystę ir kt.

7. Socialinės veiklos trukmė: 5-II g. klasėse po 5 valandas per mokslo metus.

8. Socialinę veiklą koordinuoja  direktorės pavaduotoja  ugdymui.

9. Socialinę veiklą organizuoja atsakingi asmenys: dalykų mokytojai, socialinis pedagogas,

klasės vadovas, kiti mokyklos darbuotojai.



10. Apskaitą vykdo klasės vadovas el. dienyno puslapyje ,,Socialinė veikla“ skiltyje

,,Veiklos turinys“ nurodomas šios veiklos turinys ir įrašoma ar ši veikla buvo integruota į dalyko

ugdymo turinį, ar į kultūrinę pažintinę, kūrybinę, sportinę ar kitą  veiklą. Klasės vadovas

pasibaigus, metams suskaičiuoja socialinės veiklos trukmę ir fiksuoja el. dienyne.

III. GIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Kryptis Veikla Atsakingas
Darbinė veikla 1. Kabinetų, kitų gimnazijos patalpų smulkus

remontas.
2. Gimnazijos inventoriaus remontas
3. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas

Dailės, technologijų mokytojai,
direktoriaus pavaduotojai

Ekologinė
veikla

1. Gimnazijos teritorijos priežiūra.
2. Kapinių, parko tvarkymas.
3. Gėlių ir želdinių priežiūra.

Technologijų mokytojai,
direktorės pavaduotojai,
biologijos mokytojai

Projektinė
veikla

1. Dalyvavimas vykdomo projekto veikloje.
2. Dalyvavimas klasės ir gimnazijos savivaldos
darbe.
3. Gimnazijos laikraščio leidyba.
4. Renginių organizavimas ir vedimas.
5. Parodų rengimas

Administracija, socialinis
pedagogas, dalykų mokytojai,
projektų koordinatoriai, būrelių
vadovai, klasių vadovai.

Socialinė
veikla

1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi,
psichologinių ar kitų problemų.
2. Gerumo akcijos.
3. Globos namų lankymas.
4. Savanoriška  veikla ir įsijungimas į
nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Dalykų mokytojai, socialinis
pedagogas, būrelių vadovai.

Kita veikla 1. Pagalba klasės auklėtojui, kitiems
mokytojams.
2. Darbas mokyklos bibliotekoje, muziejuje.
3. Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai.
4. Mokyklos atstovavimas visuomeninėje
veikloje( dalyvavimas olimpiadose,
kultūriniuose renginiuose, sporto varžybose)
5. Dalyvavimas koncertinėse programose.
6. Budėjimas mokykloje renginių metu

Klasių vadovai, bibliotekos
darbuotojai, dalykų mokytojai,
direktoriaus pavaduotojai.
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