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NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2015 – 2016 ir 2016 - 2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų
ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. V-457, socialinė- pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo
programą yra privaloma.
2. Socialinė – pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijų
puoselėjimu, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis, ekologine,
kraštotyrine veikla.
3. Mokinio teisė – rinktis, kurioje veiklos srityje norėtų lavinti savo pilietines ir socialines
kompetencijas.
4. Socialinę-pilietinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

II. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

5. Socialinės – pilietinės veiklos tikslas– ugdyti mokinių pilietines ir socialines kompetencijas,
skatinti mokinių aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą.
6. Socialinės – pilietinės veiklos kryptys – darbinė, pilietinė, ekologinė, projektinė, socialinė.
7. Socialinė – pilietinė veikla mokykloje organizuojama 5-10 klasių mokiniams atsižvelgiant į
mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus. Direktorės įsakymu Nr. V-116, 2007-12-11, mokyklos socialinė
veikla skiriama: 5-6 kl. mokiniams – 5 val., 7-8 kl. mokiniams – 7 val., 9-10 kl. mokiniams – 10 val.
per mokslo metus.
8. 5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių – pilietinių ryšių kūrimą ir stiprinimą
pačioje klasėje ir mokyklos bendruomenėje.
9. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų
ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo
organizacijų veikloje, savanorystės skatinimą.
10. 9-10 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, aktyvumo
motyvacijos skatinimą, susipažinimo su darbo rinkos poreikiais, nustatant savo galimybes ir
poreikius, priimti atsakomybę už savo pasirinkimus, savanorystės plėtojimą.
11. Socialinę – pilietinę veiklą mokinys atlieka per mokslo metus. Socialinės – pilietinės veiklos
valandas mokytojai (vadovai) žymi specialiame mokiniui išduotame lape.

12. Mokslo metų pabaigoje socialinės – pilietinės veiklos valandas suskaičiuoja klasės auklėtojas
ir ataskaitą pateikia pavaduotojui ugdymui.
13. 5-9 klasių mokiniai neatlikę socialinės – pilietinės veiklos iki vasaros atostogų pabaigos,
privalo išdirbti trūkstamas valandas iki rugsėjo 30 d., 10-tos klasės iki rugpjūčio 31d.
14. Jei mokinys išeina iš mokyklos, klasės auklėtojas pasirašo atsiskaitymo su biblioteka lape
socialinės – pilietinės veiklos grafoje, tik tada jam išduodamas pažymėjimas.
III. MOKYKLOJE SIŪLOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS
15. Darbinė veikla:
Kabinetų tvarkymo darbai.
Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų erdvių, stendų apipavidalinimas.
Talkos.
16. Ekologinė veikla:
Mokyklos teritorijos priežiūra.
Kapinių, aplinkų tvarkymas.
Dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose.
17. Projektinė veikla:
Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose.
Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.
Renginių organizavimas.
Parodų rengimas.
18. Socialinė veikla:
Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.
Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
Gerumo akcijos.
Globos namų lankymas.
Pagalba pagyvenusiems žmonėms.
19. Kita veikla:
Pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams.
Darbas mokyklos bibliotekoje.
Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (akcijos, žygiai, minėjimai).
Dalyvavimas koncertinėse programose.
Pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir
kt. darbai).
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angėlė Želvienė.

Visi 5-10 klasių mokiniai renkasi įvairią socialinę – pilietinę veiklą. Mokykla siūlo socialines –
pilietines veiklas:

Klasė

Socialinės –
pilietinė veiklos
valandų skaičius
per mokslo
metus

5-6
7-8

5
7

9-10

10

Socialinės veiklos rūšys ir būdai

1. Mokyklos aplinkos tvarkymas.
2. Klasės, kabineto priežiūra.
3. Mokyklos ir klasės renginių organizavimas.
4. Individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
(pagalba neįgaliam, sergančiam draugui ir kt.).
5. Veikla savivaldoje.
6. Pagalba klasės auklėtojui, pedagogams, darbuotojams, tvarkant
kabinetus, priemones, atnaujinant mokyklos interjerą, puošiant
mokyklą, remontuojant inventorių.
7. Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje.
1. Mokyklos aplinkos tvarkymas.
2. Klasės, kabineto priežiūra.
3. Mokyklos ir klasės renginių organizavimas.
4. Savanoriška veikla socialinėse institucijose.
5. Individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
(pagalba neįgaliam, sergančiam draugui ir kt.).
6. Atstovavimas (reprezentavimas) mokyklos viešuose renginiuose.
7. Dalyvavimas mokyklos savivaldos institucijose.
8. Pagalba klasės auklėtojui, pedagogams, darbuotojams, tvarkant
kabinetus, priemones, atnaujinant mokyklos interjerą, puošiant
mokyklą, remontuojant inventorių.
9. Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje
10. Pilietinių iniciatyvų organizavimas.

5 – 9 klasių mokiniai nepasirinkę socialinės - pilietinės veiklos iki vasaros atostogų pabaigos,
privalo pasirinkti veiklą iki rugsėjo 30 d., 10-tos klasės iki rugpjūčio 31 d.
5 – 10 klasių auklėtojai ir mokytojai socialines veiklas fiksuoja lape. Socialinės veiklos priežiūra
vykdo klasių auklėtojai, koordinuoja pavaduotoja ugdymui.

