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įsakymu Nr. V- 264.  

 

SOCIALINĖS–PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS  APRAŠAS 

 

1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia 

šio dokumento įgyvendinimo tikslą, uždavinius, socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir 

vykdymo principus. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 – 2018 ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos rekomendacijomis. 

3. Socialinė-pilietinė veikla privaloma 5–8, gimnazijos I-II klasių mokiniams (pagrindinio 

ugdymo programoje). Ši veikla organizuojama pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas 

rekomendacijas, atžvelgiant į gimnazijos ugdymo planą, bendruomenės vykdomus projektus, 

kultūrines, socializacijos programas bei kitas organizuojamas veiklas. 

4. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimą gimnazijoje įtvirtina gimnazijos ugdymo 

planas. 

 

II. APRAŠO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Aprašo tikslas – nustatyti socialinės-pilietinės veiklos turinį ir jos įgyvendinimo ir 

organizavimo principus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. atnaujinti formalųjį ir neformalųjį pilietinio ir tautinio ugdymo turinį gimnazijoje; 

6.2. papildyti socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą skatinančia visuomenei 

naudinga veikla, kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti šios veiklos projektus; 

6.3. sustiprinti demokratinę gimnazijos kultūrą; 

6.4. ieškoti patrauklių jaunimui tautinio ir patriotinio ugdymo formų; 

6.5. ugdyti praktinius piliečio gebėjimus, bendradarbiaujant su vietos savivaldos 

institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. 

 

III. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS  SANDARA 
 

7. 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. 

8. Socialinės-pilietinės veiklos turinys formuojamas, atsižvelgiant į mokinių ir gimnazijos 

bendruomenės poreikius, keliamus tikslus, mokytojų patirtį ir gimnazijos galimybes: 

8.1. derinamas su socialinės pedagogės veiklos turiniu, t.y. numatyta socialine, prevencine 

veiklomis; 

8.2. paliekama galimybė derinti turinį su mokinių veikla skirta kultūrinei, meninei, 

pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei ir kitoms veikloms. 

8.3. Socialinė veikla apima šias sritis: 

8.3.1. bendruomenės problemų sprendimas (pagalba klasės vadovui organizuojant renginius, 

šventes, socialinė pagalba valgykloje, pagalba bibliotekai, dalyvavimas gimnazijos 

organizuojamose švaros talkose, kabinetų tvarkymas ir kt..); 

8.3.2. dalyvavimas mokyklos savivaldoje (gimnazijos mokinių tarybos veikla); 

8.3.3. dalyvavimas savanoriškoje veikloje; 

8.3.4. dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje (Lietuvos Šaulių sąjunga, Skautų 

sąjunga ir kt.) 
 

IV. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRINCIPAI  



 

9. Socialinės-pilietinės veiklos apimtis – 5-8 ir gimnazijos I-II klasėms ne mažiau 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus.  

10. .Skirtingo amžiaus mokiniams rekomenduojamos skirtingos socialinės–pilietinės 

veiklos: 

10.1. 5-6 klasių mokinių veiklą rekomenduojama nukreipti į mokinių socialinių ryšių kūrimą 

ir stiprinimą pačioje klasėje bei mokyklos bendruomenėje (socialinė pagalba valgykloje, aplinkos ir 

švaros palaikymo akcijos, savitarpio pagalba, pagalba bibliotekai ir kt.); 

10.2. 7-8 klasių mokinių veiklą rekomenduojama nukreipti į pilietiškumo bei atsakingo  

dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir 

jaunimo organizacijų veikloje, taip pat tai galėtų būti pagalba rengiant kultūrinius renginius, 

dalyvauti socialinės paramos akcijose, pagalba bibliotekai,  padėti mokymosi sunkumų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir kt.); 

10.3. gimnazijos I-II klasių mokinių veiklą rekomenduojama orientuoti į socialinės 

atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, 

identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus 

(dalyvavimas savanorystės veiklose). 

1. Socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti mokinys savarankiškai, gali būti sudaromos 

laikinos mokinių mobilios grupės, dėl kurių sudėties susitaria klasės kolektyvas ir  klasės vadovas.  

2. Laikiną mobilią grupę gali sudaryti ne mažiau nei 3 mokiniai; ji skirta atlikti 

konkrečią socialinę-pilietinę veiklą.  

3. Socialinę-pilietinę veiklą klasės vadovas planuoja klasės veiklos programoje, jos turinį 

derina su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju. 

4. Socialinė–pilietinė veikla fiksuojama el dienyne. 

5. Klasės mokiniai socialinės – pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys (pildo socialinės - 

pilietinės veiklos apskaitos lapą (8.1 priedas), mokslo metų pabaigoje apskaitos lapus pristato klasės 

vadovui. 

6. Mokiniui, kuris ugdymo proceso metu neatliko socialinės – pilietinės veiklos, skiriamas 

papildomas laikotarpis, padedama pasirinkti vieta (jei mokinys jos neturi) šiai veiklai atlikti. 

7. Baigęs pagrindinio ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikęs 

socialinės – pilietinės veiklos, mokinys neturi teisės įgyti pagrindinio išsilavinimo ir gauti tai 

patvirtinančio pažymėjimo. Apie tai klasės vadovas gimnazijos II klasės tėvus ar globėjus 

informuoja raštu rugsėjo mėn., (LR ŠMM ,, Dėl teisės aktų pakeitimo“ 2017 -02-22 Nr. SR-798); 

8. Socialinės - pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą prižiūri kuruojantis direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Šiuo Aprašu vadovaujamasi rengiant klasės veiklos programą. 

10. Į šiame Apraše išdėstytas nuostatas atsižvelgiama rengiant gimnazijos ugdymo planą ir 

pamokinės veiklos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei ir kitoms 

veikloms tvarkos aprašą.  

11. Aprašu vadovaujasi gimnazijos vadovai, klasės vadovai, specialusis ir socialinis 

pedagogai, mokiniai. 

12. Socialinės-politinės veiklos organizavimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

_________________________________ 

 

APTARTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  

2018-08- 31    Mokytojų tarybos posėdyje, 

protokolas Nr.1  



       

    8.1 priedas  

 

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMANZIJA 

 

______ klasės mokinio (-ės) _____________________________ 

 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

20..... – 20..... m. m. 

 

Data Veiklos pobūdis Val. Veiklai vadovavusio 

asmens vardas, 

pavardė 

Parašas 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

Viso 

val.  
    

*Prie mokinio apskaitos lapo gali būti pridedami dokumentai, įrodantys mokinio dalyvavimą savanorystės veiklose 

(pvz. organizacijų išduotos pažymos). 

 

 

       

  Klasės vadovas (v., pavardė, parašas) 
 

 


