
                                                                                                             4 priedas 

 

MOKYKLOJE VYKDOMOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS  VEIKLOS APRAŠAS 

 

   

 

1. Socialinė-pilietinė veikla 5-8 kl. mokiniams yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus. 

           2. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma integruojant ją į kultūrinius, pažintinius, sportinius 

renginius ar projektus, ypatingą dėmesį skiriant socialinėms (karitatyvinėms) veikloms, 

padedančioms mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines 

nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, 

įgyjant realios globos patirties, pilietiškumo sampratą. 

  3. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne bei individualiuose socialinės veiklos 

apskaitos lapuose, e. aplankuose. Šios veiklos įrodymus mokiniai kaupia patys, klasės susitarimu 

pasirinkta forma. 

  4. Už mokinių socialinės-pilietinės veiklos vykdymo kontrolę atsako klasių vadovai. 

  5. Mokiniai skatinami šią veiklą atlikti savarankiškai. Už socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimą  atsako progimnazijos direktorius. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, klasių 

vadovai, socialinis pedagogas bei kiti mokyklos bendruomenės nariai teikia pasiūlymus dėl galimų 

šios veiklos įgyvendinimo būdų.  

6. Mokytojų kambaryje ir I aukšto skelbimų lentose iš anksto skelbiamas siūlomų atlikti darbų 

tvarkaraštis, kuriame nurodomi darbai, jų apimtis, laikas, trukmė, kiek reikia mokinių ir kt. 

7. Individualiuose apskaitos lapuose pasirašo socialinei-pilietinei veiklai vadovavęs asmuo. 

8. Siūlomos šios veiklos: 

 veikla mokyklos savivaldoje; 

 savanoriškas mokyklos aplinkos, miesto teritorijos tvarkymas, mokyklos želdinių 

priežiūra; 

 darbas bibliotekoje; 

 savanorystės veiklos: dalyvavimas labdaros ir paramos fondų, organizacijų veikloje, 

pagalba neįgaliesiems, ligoninėje ir kt.; 

 dalyvavimas socialinėse akcijose po pamokų; 

 pagalba mokiniams namų darbų atlikimo grupėse, papildomo mokymosi 

konsultacijose; 

 pagalba aptarnaujančiam personalui. 

        9. Privalomos socialinės-pilietinės veiklos valandos negali būti tapatinamos su savanoryste, 

kadangi savanoriška veikla nėra ir negali būti privaloma, tačiau mokiniams, pateikusiems 

pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos 

tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos 

tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba pažymą apie savanoriškas veiklas, 

įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

         

 

 

                     

 



                            MOKINIO SOCIALINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė 
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Iš viso valandų per mokslo metus: 

 

 

 


