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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V–95 

4 priedas 

 

 

MOKINIŲ SOCIALINĖS–PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato 

socialinės-pilietinės veiklos tikslus ir uždavinius, numato priemones ir jų įgyvendinimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2019–2020, 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio programų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl 

mokinių socialinės veiklos“. 

3. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama 

į gimnazijos ugdymo planą, siejama su gimnazijos tikslais, bendruomenės projektais, 

kultūrinėmis, pilietinėmis ir socializacijos programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis. 

4. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama 5–8, I–II gimn. klasių mokiniams, atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokinių, gimnazijos ir vietos bendruomenės poreikius. III–

IV gimn. klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla yra laikoma savanoriška veikla, šios veiklos 

valandų skaičius neapibrėžiamas.    

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS,UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti mokinių pilietinį ir 

socialinį įsitraukimą, nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, būtinas aktyviam ir atsakingam 

dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

6. Socialine-pilietine/savanoriška veikla skatinamas mokinių pilietinis įsitraukimas, 

ugdomas gebėjimas priimti sprendimus ir motyvacija dalyvauti gimnazijos ir vietos 

bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams teorines pilietiškumo žinias 

įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo 

organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis. 

7. Socialinė-pilietinė/savanoriška veikla siejama su socialinėmis (karitatyvinėmis) 

veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam 

vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines 

kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

8. Uždaviniai: 

8.1. veiklas sieti su neformaliomis veiklomis; 

8.2. didinti mokinių motyvaciją dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės gyvenime; 

8.3. stiprinti demokratinę gimnazijos kultūrą; 

8.4. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką; 

8.5. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą; 

8.6. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo 

ir veiklos gebėjimus. 
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III SKYRIUS 

SIŪLOMOS SOCIALINĖS–PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

9. 5–6 klasių mokiniams – ne mažiau 10 valandų per mokslo metus: 

9.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 

9.2. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

9.3. dalyvavimas miestelio talkose tvarkant aplinką, įrengiant gėlynus ir pan.; 

9.4. dalyvavimas šalpos ir socialinės paramos akcijose; 

9.5. dalyvavimas socialinėse akcijose; 

9.6. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

9.7. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla. 

10. 7–8 klasių mokiniams – ne mažiau 12 valandų per mokslo metus: 

10.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 

10.2. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

10.3. socialinė pagalba vienišiems, seniems žmonėms; 

10.4. dalyvavimas gimnazijos savivaldoje; 

10.5. kultūrinių renginių organizavimas bendruomenės nariams; 

10.6. dalyvavimas šalpos ir socialinės paramos akcijose; 

10.7. dalyvavimas aplinkosauginiuose, ekologiniuose, socialiniuose, prevenciniuose, 

moksliniuose ir kt. projektuose; 

10.8. dalyvavimas socialinėse akcijose; 

10.9. gimnazijai ir miestelio bendruomenei naudingų darbų atlikimas; 

10.10. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

10.11. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla. 

11. I–II gimn. klasių mokiniams – ne mažiau 15 valandų per mokslo metus: 

11.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 

11.2. pagalba mokiniams, turintiems sunkumų moksle; 

11.3. savanoriška veikla socialinės globos institucijose; 

11.4. tiriamieji bendruomenės narių poreikių darbai; 

11.5. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

11.6. socialinė pagalba vienišiems, seniems žmonėms; 

11.7. dalyvavimas gimnazijos savivaldoje; 

11.8. kultūrinių renginių organizavimas bendruomenės nariams; 

11.9. dalyvavimas šalpos ir socialinės paramos akcijose; 

11.10. dalyvavimas aplinkosauginiuose, ekologiniuose, socialiniuose,

 prevenciniuose, moksliniuose ir kt. projektuose; 

11.11. dalyvavimas socialinėse akcijose; 

11.12. gimnazijai, miestelio bendruomenei, valstybinėms globos įstaigoms naudingų darbų 

atlikimas; 

11.13. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

11.14. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla. 

 

IV SKYRIUS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

12. Socialinė-pilietinė/savanoriška veikla atliekama nepamokiniu metu. 

13. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą elektroniniame dienyne vykdo klasės vadovas, 

mokiniui pateikus įrodantį raštą arba duomenis pagal 1 lentelę. 

14. Savanoriškos veiklos apskaitą III–IV gimn. klasių mokiniams vykdo Mokinių tarybos 
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veiklos koordinatorius, mokiniui pateikus įrodantį raštą arba duomenis pagal 2 lentelę. 

15. Socialinės-pilietinės veiklas rekomenduojama per I-ąjį pusmetį surinkti: 5–8 klasių 

mokiniams – ne mažiau kaip 5 valandas, o I–II gimn. klasių mokiniai – ne mažiau kaip 7 

valandas; 

16. Socialinės – pilietinės veiklos atlikimas yra vertinamas metiniu įvertinimu įskaityta / 

neįskaityta (įsk / nsk). Mokiniui, turinčiam neįskaitą (nsk.) iš socialinės – pilietinės veiklos yra 

skiriami papildomi darbai. Mokiniui neatsiskaičius skirtų papildomų darbų, t.y. nesurinkus 

trūkstamų socialinės-pilietinės veiklos valandų, jo metinis socialinės-pilietinės veiklos įvertinimas 

lieka neigiams (nsk). 

17. II gimnazijos klasės mokiniui, turinčiam neigiamą įvertinimą (neįsk.) iš socialinės-

pilietinės veiklos, yra neišduodamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.    

18. Raštus apie atliktus darbus mokiniai kaupia savo veiklos aplanke.  

19. Jei mokiniai veiklą atlieka vasaros atostogų metu ir rugsėjo mėnesį pristato tai 

pagrindžiančius įrodymus, socialinės-pilietinės veiklos valandos įrašomos į naujus mokslo metus. 

20. Mokinių, nesurinkusių reikiamo valandų skaičiaus, likus 2 savaitėms iki mokslo metų 

pabaigos, sąrašą klasės vadovai pristato direktoriaus pavaduotojams ugdymui. Gimnazijos 

administracija šiuos mokinius nukreipia tuo metu gimnazijos bendruomenei svarbiai socialinei 

veiklai. 

21. Socialinę-pilietinę veiklą gali organizuoti klasių vadovai, mokytojai, administracija, 

bibliotekos, skaityklos, kiti gimnazijos darbuotojai, miestelio socialiniai darbuotojai, seniūnijos ir 

vietos bendruomenių atstovai. 

22. Mokiniai skatinami kaupti savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus. 

23. Visų mokinių savanoriškai atliktų veiklų valandos kaupiamos mokytojo, kuris kuruoja 

Mokinių tarybos veiklą. Pažyma apie šių veiklų atlikimą išduodama mokiniui, kuris baigė 

vidurinio ugdymo programą arba to paprašiusiam mokiniui. 
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1 lentelė 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 

 

 

............................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

20.....–20..... mokslo metai 

 

Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas 

 

Eil. 
Nr. 

Data Veikla Valandų 
skaičius 

Atsakingas asmuo 
(vardas, pavardė, parašas) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Iš viso:  valandų 

 

Mokinio parašas: ......................................... 

 

Klasės vadovas: ....................................................................  
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2 lentelė 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 

 

............................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

20......–20..... mokslo metai 

 

Savanoriškos veiklos apskaitos lapas 

 

Eil. 
Nr. 

Data Veikla Valandų 
skaičius 

Atsakingas asmuo 
(vardas, pavardė, parašas) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Iš viso:  valandų 

 

Mokinio parašas: ......................................... 

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorius:  

.................................................................... 


