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                                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                   Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

                                                                                                   direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d.  

                                                                                                   įsakymu Nr. V- 191 

   

 

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS   SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau–Tvarkos aprašas) 

parengtas, vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 112,113 punktais; Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2007- 08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 

„Dėl mokinių socialinės veiklos“; 

2. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių socialinės- pilietinės veiklos  5–10 klasėse tikslą, 

uždavinius, organizavimo principus,trukmę, veiklos kryptis, fiksavimą ir apskaitą. 

3. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. 

4. Socialinė- pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, ji įtraukiama į 

gimnazijos  ugdymo planą, siejama su gimnazijos  tikslais, pilietiškumo ugdymu, gimnazijos 

bendruomenės tradicijomis ir vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis,savanoryste. 

5.  Socialinės- pilietinės veiklos tikslas - skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį 

aktyvumą per visuomenei naudingą darbą, ugdant bendrąsias kompetencijas būtinas aktyviam ir 

atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios  visuomenės gyvenime. 

6. Socialinės- pilietinės  veiklos uždaviniai:  

6.1 . formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir 

veiklos gebėjimus; 

6.2 skatinti mokinių visuomeninį aktyvumą, savanorystę , ugdyti pilietinį sąmoningumą;  

6.3 puoselėti tautiškumą, stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą.  

 

 

II.VEIKLOS GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 

7.Organizuojant socialinę – pilietinę veiklą ir jos trukmę , atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 

ypatumus (pagal mokymosi koncentrus):  

7.1  5–6 klasių mokiniams socialinei-pilietinei  veiklai vykdyti skiriamos 5 valandos per mokslo 

metus. Mokinių veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje 

klasės, mokyklos bendruomenėje ir ;  

7.2.  7-8 klasių mokiniams socialinei- pilietinei veiklai vykdyti skiriamos 7 valandos per mokslo 

metus. Mokinių veikla   labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų 

ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo 

organizacijų veikloje;  

7.3.  9-10 klasių mokiniams socialinei- pilietinei veiklai vykdyti skiriama 10 valandų per mokslo 

metus. Mokinių veikla   orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; visuomeninės 
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atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, 

identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus. 

8. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoti ir vykdyti gali gimnazijos administracija, gimnazijos 

savivaldos institucijos, klasių auklėtojai, pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, psichologas, būrelių vadovai, bibliotekos  ir kiti mokyklos darbuotojai. 

 9.Socialinę- pilietinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja  ugdymui . 

  

 

III.VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS 

 

10. Semeliškių gimnazijoje mokiniai gali rinktis šias socialinės – pilietinės veiklos kryptis: 

10.1 pagalbos mokyklai; 

10.2 ekologinė; 

10.3  karitatyvinė; 

10.4. pilietinė ( pilietinių iniciatyvų organizavimas); 

10.5 socialinė (pedagoginės pagalbos); 

10.6 projektinė; 

11.  Pagalbos mokyklai krypties galimos veiklos: 

11.1.  darbas gimnazijos muziejuje ir bibliotekoje; 

11.2. mokyklos interjero atnaujinimas, svetingos aplinkos kūrimas; 

11.3. pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus; 

11.4. budėjimas (gimnazijoje, valgykloje, rūbinėje); 

11.5. pagalba klasių vadovams tvarkant dokumentus; 

11.6. klasės veiklos organizavimas (seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo,  atsakingo 

už maitinimą asmens pareigos ir kt.); 

11.7. mokyklos patalpų tvarkymas, remontas. 

12.  Ekologinės krypties galimos veiklos: 

12.1 gimnazijos teritorijos priežiūra; 

12.2. dalyvavimas akcijoje  „Darom‘‘; 

12.3. pagalba tvarkant miestelio kapines, lankytinas miestelio vietas. 

13.  Karitatyvinės krypties galimos veiklos: 

13.1. pagalba ir parama mokinių šeimoms; 

13.2. savanoriška veikla bendradarbiaujant su Semeliškių seniūnija ir teikiant socialinę pagalbą 

miestelio gvyventojams; 

13.3. katalikiškos krypties savanoriška veikla; 

13.4.pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų; 

13.5.gerumo, labdaros akcijos; 

14.  Pilietinės krypties galimos  veiklos: 

14.2. pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę; 

14.3. pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus bei jų apibendrinimus; 

14.4. aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose. 

15. Socialinės ( pedagoginės pagalbos) krypties galimos veiklos: 

15.1.individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems  mokiniams; 

15.2. bendradarbiavimas su žemesniųjų klasių mokiniais ir jų auklėtojais, pailgintos darbo dienos 

grupėje; 

15.3 mokymo priemonių ir vaizdinės medžiagos kūrimas bei rengimas/gaminimas; 

15.4. pagalba  organizuojant įvairius renginius, akcijas, išvykas, šventes; 

15.5. pagalba organizuojant sportinę veiklą;  
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15.6. pagalba gimnazijos specialistams (psichologui, socialiniam pedagogui, specialiajam 

pedagogui, mokytojo padėjėjams). 

16.  Projektinės krypties galimos veiklos: 

16.1. dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo 

projektuose. 

 

 
 

IV. VEIKLOS PLANAVIMAS, APSKAITA 

 

17. Klasės vadovas planuoja mokinių socialinę-pilietinę veiklą kartu su mokiniais, numatydamas 

klasės vadovo veiklos plane  veiklos kryptis ir vykdymo datas. 

18.  Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia socialinės-pilietinės veiklos 

apskaitos lapuose „Individualus socialinės-pilietinės veiklos planas“ (priedas Nr. 1) 

 19. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyrę  klasių auklėtojai, 

pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, būrelių vadovai, 

bibliotekos  ir kiti mokyklos darbuotojai.  

20. Mokiniai gali užsiimti socialine veikla ir už mokyklos ribų – pagalba vaikų darželiams, fizinė 

pagalba seniems asmenims, darbas nevyriausybinėse organizacijose ir pan. 

21. Socialinės veiklos atlikimą už mokyklos ribų patvirtina atitinkama įstaiga, pažymėdama 

mokinio socialinės veiklos apskaitos lape.  

22. Mokinių socialinės- pilietinės veiklos apskaitos lapai laikomi segtuvuose pas klasės auklėtojus.  

23. Klasės auklėtojas, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri auklėtinių socialinės- 

pilietinės veiklos  apskaitos lapus ir mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės veiklos valandų 

skaičiaus, nukreipia atlikti tuo metu mokyklai svarbią socialinę veiklą 

24. Jei mokinys dėl nepateisinamų priežasčių neatliko socialinės veiklos, jis privalo atlikti ją iki kitų 

mokslo metų pabaigos.  
 

III. REZULTATAI 

25. Formuosis mokinių vertybinės nuostatos. 

26.Pagerės mokinių asmeniniai, socialinei, komunikaciniai, darbo ir veiklos gebėjimai. 

27.Mokiniai bus savarankiškesni, atsakingesni, tolerantiškesni. 

28.Mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei. 

29.Mokiniai labiau pasitikės savimi, inicijuos kaitą. 

30.Padidės mokinių pilietinis aktyvumas. 

31.Keisis mokinių vertybinės nuostatos. 

 

                                                                                              SUDERINTA 

                                                                                              Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

                                                                                              Metodinė taryba 

                                                                                              2016-09-27 

                                                                                              Protokolo Nr. 3                   
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