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SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) socialinės – pilietinės veiklos
organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarka) nustato socialinės veiklos organizavimo bei
vykdymo Mokykloje principus ir uždavinius, mokinių ugdymo (si) poreikių įvertinimą ir ugdymo
proceso organizavimą.
2. 5–10 klasių mokiniams socialinė - pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama
bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į Mokyklos ugdymo planą, siejama su Mokyklos
tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis,
įrašoma į pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą.
3. Socialinės – pilietinės veiklos tikslas - skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį,
tautinį aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą.
4. Socialinės – pilietinės veiklos principai:
4.1. lygių galimybių – kiekvienam mokiniui užtikrinama teisė plėsti savo gebėjimus,
įgūdžius, interesus, žinias, pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą.
4.2. integracijos – atsakomybės jausmo, pilietinio, tautinio ir socialinio solidarumo ugdymas
(sis) kartu su kitais Mokyklos ir Šventosios bendruomenės nariais;
4.3. decentralizacijos – šeimos, visuomenės bei vietos savivaldos institucijų bei Mokyklos
bendruomenės dalyvavimas ugdant mokinio atsakomybę, jo pilietinį, tautinį bei socialinį
solidarumą;
4.4. visuotinumo – visų Mokyklos bendruomenės narių įtraukimas į socialinę veiklą;
4.5. tęstinumo – socialinės veiklos organizavimas ir vykdymas visą mokymo (si)
pagrindinėje pakopoje laiką;
4.6. perimamumo ir lankstumo – socialinės veiklos suderinamumas, laiduojant mokinių
ugdymo (si) efektyvumą;
4.7. ugdymo (si) funkcionalumo – mokinių savarankiškumo, gebėjimo gyventi
bendruomenėje, pilietinio ir tautinio solidarumo ugdymas (is).
5. Socialinės – pilietinės veiklos uždaviniai:
5.1. padėti mokiniams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti dorą kaip būtiną
demokratinės gyvensenos pagrindą;
5.2. skatinti mokinių saviraišką bei ugdyti jų socialinius įgūdžius;
5.3. rengti mokinius savarankiškam gyvenimui bendruomenėje;
5.4. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiose srityse;
5.5. formuoti kitokį požiūrį į supančią aplinką;
5.6. maksimaliai atskleisti mokinių socialius gebėjimus bei įgūdžius, skatinti mokinių
savarankiškumą bei atsakomybės jausmą;
II. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS DIDAKTINĖS NUOSTATOS
6. Socialinė – pilietinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius bei
ypatumus:
6.1. 5–6 klasių mokinių socialinė – pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių
kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, Mokyklos bendruomenėje;
6.2. 7–8 klasių mokinių socialinė – pilietinė veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo
dalyvavimo gebėjimų ugdyme(si), jų plėtotę dalyvaujant Mokyklos savivaldoje, vietos
bendruomenės veikloje.
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6.3. 9 - 10 klasių mokinių socialinė – pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio
konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant
su darbo rinkos projektais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už
savo pasirinkimus;
6.4. Per mokslo metus socialinei - pilietinei veiklai 5 – 10 klasėse skiriama ne mažiau kaip
10 val. per mokslo metus.
3. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
7. Už socialinės - pilietinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir priežiūrą Mokykloje yra
atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
8. Už socialinės - pilietinės veiklos organizavimą bei vertinimą Mokykloje yra atsakingi
klasių vadovai ir kiti darbuotojai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, dalykų mokytojai,
mokytojo padėjėjas, bibliotekos, valgyklos, raštinės (archyvo) vedėjai ir kt.), priklausomai nuo
veiklos krypties ir turinio.
9. Socialinė – pilietinė veikla Mokykloje yra suderinta su atsakingu už šią sritį asmeniu,
klasės vadovu. Ji laisvai pasirenkama iš pateikiamo Socialinės – pilietinės veiklos sričių sąrašo (1
priedas) ir fiksuojama el. dienyno skyriuje ,,Socialinė – pilietinė veikla“. Įrašus gali atlikti visi
dalykų mokytojai, klasių vadovai, specialistai, administracija. Asmenys, neturintys el. dienyno
TAMO prieigos, apie vykdytą socialinę – pilietinę veiklą žodžiu arba raštu informuoja klasės
vadovą, kuris informaciją perkelia į el. dienyną.
10. Socialinės – pilietinės veiklos pasiūla 5 – 10 klasių mokiniams (Socialinės veiklos
krypčių sąrašas) skelbiama mokiniams ir mokytojams prieinamoje vietoje.
11. Klasės vadovai supažindina auklėtinius su šia Tvarka ir sistemingai tikrina įrašus dienyne
apie socialinės – pilietinės veiklos vykdymą.
________________________
Parengė,
V. Šarkienė
D. Petkienė
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Šventosios pagrindinės mokyklos
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo
tvarkos aprašo
1 priedas
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Socialinės – pilietinės
veiklos sritys

1.

Darbas Mokyklos
bibliotekoje

2.

Atstovavimas Mokyklos
bendruomenei;
Mokyklos vardo
garsinimas

3.

Kūrybinė veikla

4.

Mokyklos patalpų ir
jos aplinkos, miesto
aplinkos tvarkymas

5.

Pagalba klasės vadovui,
dalykų mokytojams

6.

Savitarpio pagalba

Kokios klasės
mokiniams
siūloma
veikla

5 – 10

5 – 10

5 – 10

5 –10

5 – 10

5 – 10

5–6
7.

Mokyklos patalpų bei
inventoriaus priežiūra

7–8
9 – 10

Atliekami darbai
Vadovėlių išdavimas –
priėmimas; skaitytojų
kortelių, katalogų, knygų
tvarkymas, inventorizavimas,
pagalba organizuojant
renginius
Dalyvavimas dalykinėse,
olimpiadose, konkursuose,
sporto varžybose
(direktoriaus įsakymu);
projektuose, priėmimuose,
konferencijose ir kt.
Suvenyrų, susijusių su
Mokyklos atributika,
kūrimas; Mokyklos puošyba.
Mokymo priemonių ir
vaizdinės medžiagos kūrimas
ir rengimas/ gaminimas,
stendų apipavidalinimas.
Klasės tvarkymas, interjero
atnaujinimas, gėlių ir gėlynų
priežiūra, pagalba rūbinėje ir
valgykloje, aplinkos
tvarkymas, dalyvavimas
akcijose (pvz., ,,Darom“),
ruošimasis vasaros sezonui ir
naujiems mokslo metams.
Pačių klasės vadovų ir dalykų
mokytojų pasiūlyta veikla
Pagalba neįgaliam,
sergančiam draugui, draugui
turinčiam ugdymosi spragų,
specialiųjų poreikių
mokiniams

Atsakingi ir vertinantys
veiklą asmenys

Bibliotekininkė

Dalykų mokytojai,
klasių vadovai,
socialinis pedagogas,
pavaduotojas ugdymui,
mokytojai –
organizatoriai.

Dalykų mokytojai,
klasių vadovai

Klasių vadovai, dalykų
mokytojai, socialinis
pedagogas, vyr. virėjas,
budėtojai, direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Klasės vadovai, dalykų
mokytojai
Klasių vadovai,
Mokyklos specialistai,
socialinis ir specialusis
pedagogai, mokytojo
padėjėjai

Priežiūra
Smulkus remontas ir
priežiūra
Remontas ir priežiūra

Klasių vadovai,
Mokyklos direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
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7 – 10

8.

Budėjimas

9.

Bendradarbiavimas su
žemesniųjų klasių
mokiniais ir jų
auklėtojais, pailgintos
darbo dienos grupe

10.

Švenčių, įvairių
renginių, akcijų,
varžybų organizavimas

11.

Bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis

5 – 10

12.

1–4 klasių mokinių
saugaus eismo priežiūra

9 - 10

Darbas Mokyklos
savivaldoje
Tiriamasis darbas
tobulinant Mokyklos
veiklą, prevencinė
veikla

5 - 10

13.

14.

15.

Pagalba Mokyklos
specialistams

16.

Savanorystė

17.

Kita veikla

5 – 10

5 – 10

Mokyklos koridoriuose,
valgykloje, sporto salėje,
rūbinėje, Mokyklos šventėse,
renginiuose, diskotekose

Klasių vadovai,
pavaduotojas ugdymui,
renginių organizatoriai

Pagal žemesniųjų klasių
vadovų, pailgintos darbo
dienos grupės auklėtojo
pasiūlytą veiklą

Žemesnių klasių
vadovai, pailgintos
darbo dienos grupės
auklėtojas

Mokykloje - pačių mokinių
pasirinkta ir organizuota
veikla;
Mieste - dalyvavimas jose,
teisėjavimas.

Klasių vadovai,
pavaduotojas ugdymui,
socialinis pedagogas,
dalykų mokytojai

Veikla pagal šalių susitarimą
(pvz., vaikų lopšelis –
darželis, globos namai ir kt.)
Budėjimas gatvių perėjose,
mokinių palydėjimas,
pasitikimas
Dalyvavimas Mokyklos
mokinių tarybos veikloje

89 -10

Apklausos, anketavimas,
analizė, pristatymas

9 – 10

Pagal specialistų pasiūlytą
veiklą

8-10
5 – 10

Pagalba Maisto banko
akcijose ir kt.
-

Klasių vadovai,
socialinis pedagogas,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Socialinis pedagogas,
žmogaus saugos
mokytojas
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Socialinis pedagogas,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
dalykų mokytojai
Socialinis pedagogas,
specialusis pedagogas,
mokytojo padėjėjas
Socialinis pedagogas
Klasių vadovai
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