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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės - pilietinės veiklos tvarka (toliau - tvarka) nustato socialinės - pilietinės veiklos 

organizavimo bei vykdymo Kauno r. Piliuonos gimnazijoje tikslus, principus ir uždavinius, mokinių 

ugdymo(si) poreikių įvertinimą ir ugdymo proceso organizavimą. 

2. Socialinė - pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, 2019–2020 

3. 5-8 ir gimnazijos I-II klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra 

neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama 

su gimnazijos tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, 

tradicijomis, turimomis sąlygomis. 

 

II. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį 

tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, per visuomenei naudingą darbą, būtiną 

aktyviam ir atsakingam dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

5. Socialinės-pilietinės uždaviniai: 

    5.1 formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, 

darbo ir veiklos gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę; 

    5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą; 

    5.3. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiuose srityse; 

    5.4. formuoti kitokį požiūrį į supančią aplinką; 

    5.5. maksimaliai atskleisti mokinių socialinius gebėjimus bei įgūdžius, skatinti mokinių 

savarankiškumą bei atsakomybės jausmą. 

 

 



 

III. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS PRINCIPAI 

 

6.Socialinės – pilietinės veiklos principai: 

    6.1. lygių galimybių – kiekvienam mokiniui užtikrinama teisė plėsti savo gebėjimus, 

įgūdžius, interesus, žinias, pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą; 

    6.2. integracijos – atsakomybės jausmo, pilietinio, tautinio ir socialinio solidarumo 

ugdymas(is) kartu su kitais gimnazijos ir miesto bendruomenės nariais; 

    6.3. decentralizacijos – šeimos, visuomenės bei vietos savivaldos institucijų bei 

gimnazijos bendruomenės dalyvavimas ugdant mokinio atsakomybę, jo pilietinį, tautinį bei 

socialinį solidarumą; 

    6.4. visuotinumo – visų gimnazijos bendruomenės narių įtraukimas į socialinę veiklą; 

    6.5. tęstinumo – socialinės veiklos organizavimas ir vykdymas visą mokymo(si) 

pagrindinėje pakopoje laiką; 

    6.6. perimamumo ir lankstumo – socialinės veiklos suderinamumas, laiduojant mokinių 

ugdymo(si) efektyvumą; 

    6.7. ugdymo(si) funkcionalumo – mokinių savarankiškumo, gebėjimo gyventi 

bendruomenėje, pilietinio ir tautinio solidarumo ugdymas(is). 

 

IV. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS IR APSKAITA: 

 

7. Socialinė-pilietinė veikla yra organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius bei 

ypatumus: 

    7.1. 5-6 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių 

kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, gimnazijos bendruomenėje; 

    7.2. 7-8 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo 

dalyvavimo gebėjimus  ugdyme(si), jų plėtotę dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos 

bendruomenėje; 

    7.3. Gimnazijos I-II  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. 

8. 5 – 8, I – II gimnazinių klasių mokiniai turi surinkti 10 socialinių – pilietinių valandų. 

9. Socialinės – pilietinės veiklos darbą kuruoja, apskaitą vykdo ir už ją atsakingas klasės 

vadovas: 

    9.1. supažindina su socialinės - pilietinės veiklos krypčių sąrašu (1 lentelė); 



 

    9.2. apskaitą stebi tris kartus per trimestrą/pusmetį; 

    9.3. mokinio socialinę - pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne, sukurtoje 

socialinių valandų apskaitos grupėje remiantis socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapu;  

    9.4. paruošia mokinių socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapus ir juos archyvuoja 

kabinete; 

    9.5. paruošia klasės mokinių socialinės – pilietinės veiklos ataskaitą (lentelė 3) ir 

atsiskaito kuruojančiam vadovui, likus 1 savaitei iki mokslo metų pabaigos;  

    9.6. mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės – pilietinės veiklos valandų skaičiaus, 

pats nukreipia arba esant reikalui kreipiasi į Gimnazijos administraciją dėl mokinio nukreipimo 

reikalingai socialinei - pilietinei veiklai. 

10. Socialinės-pilietinės veiklos pasiūla (1 lentelė) skelbiama mokiniams ir mokytojams 

prieinamoje vietoje. 

11. Socialinę – pilietinę veiklą Gimnazijoje siūlo ir organizuoja: klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Apie veiklas informacija talpinama socialinių valandų 

skelbimo lentoje. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyręs 

darbuotojas (2 lentelė). 

12. Socialinės - pilietinės veiklos atlikimą už mokyklos ribų patvirtina atitinkama įstaiga, 

pateikdama raštą su atsakingo asmens parašu ir antspaudu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Baigiant pagrindinio ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikus 

socialinės-pilietinės veiklos, mokinys nebus keliamas į aukštesnę klasę, neturės teisės įgyti 

pagrindinio išsilavinimo ir gauti tai patvirtinančio pažymėjimo. 

14. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali 

siūlyti Gimnazijos direktoriui apdovanoti padėkomis. 

 

 

 



 

1 lentelė 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinės veiklos kryptys Klasė, 

kurios 

mokiniams 

siūloma 

veikla 

Atliekami darbai Atsakingi ir 

vertinantys veiklą 

asmenys 

1. Atstovavimas gimnazijos 

bendruomenei, gimnazijos 

reprezentacija 

5-8, 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Dalyvavimas dalykinėse, 

olimpiadose, konkursuose, 

sporto varžybose (už prizines 

vietas); 

 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

2. Gimnazijos patalpų,  jos 

aplinkos ir seniūnijos 

autobusų stotelės tvarkymas 

5-8, 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Klasės tvarkymas, interjero 

atnaujinimas, gėlių ir gėlynų 

priežiūra, aplinkos tvarkymas 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pavaduotoja ūkiui 

3. Margininkų kapinių 

priežiūra 

8 ir 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Kapinių tvarkymas Pavaduotojos 

ugdymui, klasių 

vadovai, 

 

  

4. Savitarpio pagalba 5-8, 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Pagalba  sergančiam draugui Klasių vadovai, 

gimnazijos 

specialistai, 

5. Kryžių Guogų kaime 

priežiūra 

 

gimnazijos 

I-II klasės 

mokiniai 

Kapelių priežiūra, aplinkos 

tvarkymas  

Klasių vadovai 

6. Tiriamasis darbas tobulinant 

mokyklos veiklą, 

prevencinė veikla 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Apklausos, anketavimas, 

analizė, pristatymas 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

7. Gimnazijos patalpų bei 

inventoriaus priežiūra 

5-8, 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Priežiūra Klasių vadovai, 

mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui  

7-8 klasių 

mokiniai 

Smulkus remontas ir priežiūra 



 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Remontas ir priežiūra 

8. Veikla gimnazijos 

savivaldoje 

gimnazijos 

I-IIklasių 

mokiniai 

Dalyvavimas gimnazijos 

taryboje, mokinių savivaldoje 

Pavaduotoja 

ugdymui  

10. Švenčių, įvairių renginių, 

akcijų, varžybų 

organizavimas 

7-8, 

gimnazijos 

I-II klasių 

mokiniai 

Gimnazijoje pačių mokinių 

pasirinkta ir organizuota veikla 

Klasių vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui, socialinis 

pedagogas, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 lentelė 

(Apskaitos lapo formos pavyzdys) 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

______ klasės mokinio ( - ės) ________________________________________ 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

20..… - 20…..  m. m. 

Data 
Veiklos pobūdis, vieta 

 

Veiklai vadovavusio 

asmens vardas, 

pavardė 

Parašas Pastabos 

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

     

  

 



 

3 lentelė 

(Ataskaitos formos pavyzdys) 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ATASKAITOS LAPAS 

____ klasė 

20..… - 20…..  m. m. 

 

Eilės nr. Mokinio vardas ir pavardė Surinktų socialinių - 

pilietinių valandų skaičius 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Klasės vadovas     (parašas) 

 


