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                                                                                     Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos  
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SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 442. 

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

privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais 

projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Veikla įgyvendinama bendradarbiaujant 

su savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Mokinys gali pasirinkti ir 

savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą. 

3.  Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne (už tai atsakingas - klasės 

vadovas).  

4.  Mokiniai socialinei-pilietinei veiklai skirtas valandas gali atlikti savarankiškai, tačiau tai 

įrodančius dokumentus (pažymas) turi pateikti  klasės vadovui.  

 

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

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

aktyvumą, siekti gimnazijos tikslų per visuomenei naudingą veiklą.  

6. Uždaviniai: 

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

gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę; 

6.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą; 

6.3. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiuose srityse. 

 

III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai 5-8, IG-IIG klasių mokiniams skiriamos ne 

mažiau kaip 10 valandos. Mokiniai, įgyvendinę socialinei-pilietinei veiklai skirtą 10 valandų 

(pamokų) turinį, keliami į aukštesnę klasę. 

8. Už socialinės-pilietinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir vykdymą yra atsakingi klasių 

vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas.  

9. Klasės vadovas: 

9.1. mokslo metų pradžioje supažindina auklėtinius su socialinės-pilietinės veiklos kryptimis (1 

priedas), veiklos atlikimo būdais, trūkme; 

9.2. mokslo metų pabaigoje kartu su mokiniais aptaria veiklas klasės valandėlių metu. 

9.3. remiantis informacija, užfiksuota apskaitos lape, užpildo socialinę-pilietinė veiklą 

elektroniniame dienyne. 

10. Klasių vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas mokslo metų eigoje užpildo  socialinės-

pilietinės veiklos apskaitos lapą (2 priedas); 

11. Mokinys įsipareigoja socialinę-pilietinę veiklą vykdyti nuosekliai, klasės vadovo paprašytas 

teikti veiklą patvirtinančius įrodymus.  

 

12. Jei ugdymo proceso metu mokinys dėl kažkokių priežasčių neatliko socialinės-pilietinės veiklos, 

jam pasibaigus mokiniui skiriamas papildomas laikotarpis. 
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13. Socialinis pedagogas ir klasės vadovas padeda mokiniui pasirinkti vietą, kur jis galėtų atlikti 

socialinę-pilietinę veiklą.  

 

IV. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS REZULTATAI 

 

14. Mokiniai, įgyvendinę socialinei-pilietinei veiklai skirtą ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) 

turinį, keliami į aukštesnę klasę. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Šiuo Aprašu vadovaujamasi rengiant gimnazijos, klasės vadovo veiklos planus, kitus su 

socialinės-pilietinės veiklos organizavimu susijusius dokumentus.  

  

 

 

__________________________ 

 

 

  



 
 

 

1 priedas   
 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ  

SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 

Socialinės-pilietinės veiklos 

kryptys 
Veikla Atsakingi asmenys 

1. Pilietinė  veikla  Dalyvavimas pilietinėse akcijose 

gimnazijoje. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

 Aktyvi veikla klasės ar/ir 

gimnazijos savivaldoje. 

Savanoriška pagalba kitoms 

organizacijoms. 

2. 

 

Darbinė veikla Dekoracijų ruošimas, salės 

apipavidalinimas; 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai  

Kabinetų, kitų gimnazijos 

patalpų tvarkymas, smulkus 

remontas. 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

3. Ekologinė veikla Gimnazijos aplinkos tvarkymas; 

Dalyvavimas akcijoje „Darom“. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

4. Projektinė veikla Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose, 

profesinio orientavimo 

projektuose ir renginiuose, 

parodose  

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

5. Socialinė veikla 

 

Pagalba klasės vadovui,  rengiant 

įvairią medžiagą, sportinių 

varžybų organizavimas 

gimnazijoje,  

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

____________________ 



 4 

2 priedas  

 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA 

 

______ klasės 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 
20..… - 20…..  m. m. 

 

              Data, veikla 

 

 

 

 

Mokinio pavardė, 

vardas 

          

P
er

 m
o
k

sl
o
 

m
et

u
s 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Atsakingo asmens 

vardas, pavardė, 

parašas 

 

 

 

 

           

 

 

_____________________________                   ___________________ 

     (klasės vadovo vardas, pavardė)                                                    (data, parašas) 

 

 


