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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2015-2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu
Nr. V-457,112-113 punktais įteisinta privaloma ugdymo proceso dalis- socialinė- pilietinė
veikla.
2. Socialinės veiklos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę- pilietinę veiklą 5-8, I-IV klasėse.
Ši veikla organizuojama pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas,
atsižvelgiant į gimnazijos ugdymo planą, gimnazijos vykdomus projektus bei kitas
organizuojamas veiklas.

II.

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

3. Tikslas- skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų
pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios
visuomenės gyvenime.
4. Uždaviniai:
4.1. Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;
4.2. Ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;
4.3. Didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą;
4.4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo
ir veiklos gebėjimus;
5. Socialinės veiklos kryptys- darbinė, ekologinė, projektinė, socialinė ir kt.
6. Socialinė – pilietinė veikla 5-8, I-II klasių mokiniams yra privaloma ir jai skiriama nuo 5 iki
20 valandų per mokslo metus.
7. Socialinės – pilietinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus:

5 klasėje- ne mažiau 5 val.

6 klasėje- ne mažiau 10 val.

7 klasėje- ne mažiau 15 val.

8 klasėje- ne mažiau 15 val.

I- IV klasėje- ne mažiau 20 val.
Surinkus daugiau valandų negu nurodyta pagal reikalavimus, valandos perkeliamos į kitus
mokslo metus.
8. Socialinė- pilietinė veikla yra ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto
kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei veiklai, metu.

9. Socialinės - pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo socialinės- pilietinės veiklos vadovas, o iki
mokslo metų pabaigos likus 2 mėnesiams atneša soc. pedagogei, kuri parengia ataskaitą.
10. Mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 1 mėnesiui iki mokslo metų
pabaigos, administracija nukreipia tuo metu mokyklai svarbiai socialinei veiklai.
11. Mokiniai savo socialinės- pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys naudodamiesi apskaitos
lapu.
12. Jei mokinys dėl nepateisinamų priežasčių neatliko socialinės- pilietinės veiklos, jis privalo
atlikti ją iki kitų mokslo metų pradžios.

