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MAŽEIKIŲ R. ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia šio
dokumento įgyvendinimo tikslą, uždavinius, socialinės – pilietinės veiklos kryptis ir vykdymo
principus.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Ilgalaike pilietinio ugdymo programa ir šios programos
įgyvendinimo priemonėmis, BUP 2017 – 2018 m. m. bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerijos rekomendacijomis sudaryti sąlygas socialinei- pilietinei veiklai.
3. Socialinė – pilietinė veikla privaloma 5 – 8, I – II klasių mokiniams.
4. Socialinė - pilietinė veikla gimnazijoje yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis,
susieta su Bendrųjų programų keliamais tikslais bei uždaviniais, skirtais ugdyti mokinių
kompetencijas (ypač socialinę, pilietinę). Ši veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžių.
5. Socialinės – pilietinės veiklos turinys formuojamas, atsižvelgiant į mokinių ir gimnazijos
bendruomenės poreikius, keliamus tikslus, gimnazijos galimybes:
5.1. derinti turinį su veikla, skirta kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei,
prevencinei ir kitai veiklai;
5.2. organizuoti gimnazijos aplinkos, vidaus erdvių tvarkymą, budėjimą renginių metu.
6. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimą gimnazijoje įtvirtina Bendrieji ugdymo planai ir
gimnazijos ugdymo planas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
7. Aprašo tikslas – nustatyti socialinės - pilietinės veiklos turinį ir jos įgyvendinimo ir
organizavimo principus.
8. Uždaviniai:
8.1. atnaujinti formalųjį ir neformalųjį socialinio - pilietinio ugdymo turinį gimnazijoje;
8.2. papildyti socialinį solidarumą ir pilietinį aktyvumą skatinančia visuomenei naudinga
veikla, kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti šios veiklos projektus; 8.3. sustiprinti
demokratinę gimnazijos kultūrą.
III. VYKDYMO PRINCIPAI
9. Socialinės- pilietinės veiklos apimtis – 5-15 valandų per mokslo metus. Skirtingų klasių
mokiniams skiriama skirtingos trukmės veikla:
9.1. 5 klasių mokiniams skiriama 5 valandos per mokslo metus;
9.2. 6 klasių mokiniams skiriama 5 valandos per mokslo metus;
9.3. 7 klasių mokiniams skiriama 10 valandų per mokslo metus;
9.4. 8 klasių mokiniams 15 valandų per mokslo metus;
9.5. I gimnazijos klasių mokiniams skiriama 20 valandų per mokslo metus; 9.6. II gimnazijos
klasių mokiniams 20 valandų per mokslo metus.
10. Mokinys vykdo pasirinktą socialinę - pilietinę veiklą.
11. Socialinei - pilietinei veiklai atlikti gali būti sudaromos laikinos mokinių mobilios
grupės, dėl kurių sudėties susitaria klasės kolektyvas ir klasės vadovas.
12. Socialinę - pilietinę veiklą kuruoja klasės vadovas:

12.1. veiklą fiksuoja el. dienyne „Klasės veiklose“;
12.2. skiltyje „Veiklos turinys“ nurodo šios veiklos turinį, valandų skaičių;
12.3. mokinys pildo socialinės – pilietinės veiklos ataskaitos kortelę (Priedas Nr.1).
13. Socialinės - pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą prižiūri direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
14. Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės – pilietinės apskaitos kortelėje įrašo
klasės vadovas arba veiklą organizuojantis asmuo.
15. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės - pilietinės
veiklos atlikimo būdus, trukmę ir aptaria veiklos kryptis.
16. Socialinės – pilietinės veiklos valandas, įrašytas apskaitos kortelėje , klasės vadovas
suskaičiuoja pusmečio ir mokslo metų pabaigoje ir aptaria su mokiniais rezultatus.
17. Klasės vadovas, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri auklėtinių
socialinės– pilietinės veiklos apskaitos lapus ir mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus,
nukreipia atlikti tuo metu gimnazijai ar bendruomenei svarbią socialinę – pilietinę veiklą.
IV. VEIKLOS KRYPTYS
18. Socialinės - pilietinės veiklos kryptys:
18.1. Darbinė veikla:
18.1.1. Kabinetų, kitų gimnazijos patalpų smulkus remontas.
18.1.2. Gimnazijos inventoriaus smulkus remontas.
18.1.3. Dekoracijų ruošimas, gimnazijos erdvių apipavidalinimas.
18.2. Ekologinė veikla:
18.2.1. Gimnazijos teritorijos priežiūra.
18.2.2. Kapinių, parko tvarkymas.
18.2.3. Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
18.3. Projektinė veikla:
18.3.1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio
orientavimo projektuose.
18.3.2. Aktyvus dalyvavimas gimnazijos, miesto, savivaldybės, respublikos
organizuojamuose renginiuose arba jų organizavimas.
18.3.3. Parodų rengimas ir kt.
18.4. Socialinė veikla:
18.4.1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, ar kitokių sunkumų.
18.4.2. Gerumo akcijos.
18.4.2.1. Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
18.4.2.2. Pagalba Žemaičių Kalvarijos senelių globos namuose ir kt.
18.5. Kita veikla:
18.5.1. Pagalba klasės vadovui, mokytojams, tvarkant dokumentus, atliekant raštvedybos
darbus.
18.5.2. Darbas bibliotekose, muziejuose.
18.5.3. Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo kompiuteriu darbai.
18.5.4. Budėjimas įvairių renginių metu.
18.5.5. Atstovavimas gimnazijai rajono, respublikos bei vietos bendruomenės veikloje
(dalyvavimas kultūriniuose, sporto renginiuose, koncertinėse programose).
V. REZULTATAI
19. Numatomi šie Veiklos rezultatai:
19.1. keisis ir formuosis mokinių vertybinės nuostatos;
19.2. pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir kt. veiklos
gebėjimai;

19.3. bus sustiprinta mokyklos bendruomenės savivalda;
19.4. mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei;
19.5. mokiniai labiau pasitikės savimi ir inicijuos kaitą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Tai mokinio
pasirinkta ir mokyklos rekomenduojama veikla, kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės
veiklos metu; savo Veiklos įrodymus mokinys gali kaupti pats e. aplanke
21. Mokiniams, kurie be pateisinamos priežasties nedalyvauja nepamokinės (pažintinės,
kultūrinės) veiklos dienoje, skiriamos papildomos socialinės valandos (tiek valandų, kiek valandų
veikla vyko tą dieną).
22. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas, kai jis turi teigiamus metinius dalykų įvertinimus ir
atlikęs reikiamą socialinės veiklos valandų skaičių.
23. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali
siūlyti mokyklos direktoriui apdovanoti padėkomis.

M. M.
(klasė, mokinio vardas, pavardė)
MOKINIO SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KORTELĖ
Saugoti iki mokslo metų pabaigos
Eil.
Nr.

Socialinės pilietinės veiklos
aprašymas

Val.
skaičius

Per mokslo metus atliktos ........................
veiklos valandos
Klasės vadovas

Veiklos vertinimas
(l. gerai, pakank. gerai,
prastai)

Vardas, pavardė,
parašas

SVARBU: per mokslo metus 5-6 klasių
mokiniams skiriama 5 valandos visuomenei
naudingos veiklos, per mokslo metus 7
klasių mokiniams skiriama 10 valandų, 8 kl.
– 15 valandų, I-II kl. – 20 val. visuomenei
naudingos veiklos.

Mokinio įsivertinimas: atlikdamas(-a) socialinės-pilietinės veiklos valandas pagilinau/įgijau savo
gebėjimus: Pažymėti tinkamą įvertinimą x
Gebėjimai/ kompetencijos

Pagilinau/ įgijau

Iš dalies
pagilinau/ įgijau

Nepagilinau/ neįgijau

Pasitikėjimas savimi
Atsakomybė
Bendravimas

Darbas komandoje
Problemų sprendimo
Organizaciniai gebėjimai
Pagalba kitiems
Tolerancija ir pagarba
Kita (įrašyti)
Klasės auklėtojo/os pastebėjimai ...........................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

................................. M. M
................................................................................................................
( klasė, mokinio vardas, pavardė)
MOKINIO SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KORTELĖ
Saugoti iki mokslo metų pabaigos

Eil.
Nr.

Socialinės pilietinės veiklos
aprašymas

Val.
skaičius

Veiklos
vertinimas
(l.gerai,
pakank.
gerai, prastai)

V.pavardė, parašas

Per mokslo metus atliktos ..................
veiklos valandos
Klasės vadovas

SVARBU: per mokslo metus 5-6
klasių mokiniams skiriama 5 valandos
visuomenei naudingos veiklos, per
mokslo metus 7 klasių mokiniams
skiriama 10 valandų, 8 kl. – 15
valandų, I-II kl. – 20 val. visuomenei
naudingos veiklos.
Mokinio įsivertinimas: atlikdamas(-a) socialinės-pilietinės veiklos valandas pagilinau/įgijau savo
gebėjimus: Pažymėti tinkamą įvertinimą x
Gebėjimai/ kompetencijos
Pagilinau/ įgijau Iš dalies
Nepagilinau/
pagilinau/ įgijau
neįgijau
Pasitikėjimas savimi
Atsakomybė
Bendravimas

Darbas komandoje
Problemų sprendimo
Organizaciniai gebėjimai
Pagalba kitiems
Tolerancija ir pagarba
Kita (įrašyti)
Klasės auklėtojo/os pastebėjimai .......................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

