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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimo bei vykdymo Alytaus „Volungės“ progimnazijoje (toliau– progimnazija) principus ir 

uždavinius, mokinių ugdymo(si) poreikių įvertinimą ir ugdymo proceso organizavimą. 

2. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais,  Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. 

SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“, 2017 m. vasario 22 d. raštu Nr. SR-798 „Dėl teisės akto 

paketimų“ ir  progimnazijos nuostatais. 

3. 5–8 klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama bendrojo 

pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į progimnazijos ugdymo planą, siejama su progimnazijos tikslais, 

bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis tradicijomis, turimomis sąlygomis. 

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

tautinį aktyvumą.   

5. Socialinės-pilietinės veiklos principai: 

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

interesus, žinias, pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą. 

5.2. integracijos – atsakomybės jausmo, pilietinio, tautinio ir socialinio solidarumo ugdymas(-

sis) kartu su kitais progimnazijos ir miesto bendruomenės nariais; 

5.3. decentralizacijos – šeimos, visuomenės bei vietos savivaldos institucijų bei progimnazijos 

bendruomenės dalyvavimas ugdant mokinio atsakomybę, jo pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą; 

5.4. visuotinumo – visų progimnazijos bendruomenės narių įtraukimas į socialinę veiklą; 

5.5. tęstinumo – socialinės veiklos organizavimas ir vykdymas visą ugdymo(si) 

progimnazijoje laiką; 

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

ugdymo(si) efektyvumą bei sėkmingą perėjimą į kitą ugdymo(si) pakopą. 

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

bendruomenėje, pilietinio ir tautinio solidarumo ugdymas(is). 

6. Socialinės-pilietinės veiklos uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniams suvokti ir puoselėti bendrąsias žmogaus dorines vertybes;  

6.2. skatinti mokinių saviraišką bei ugdyti jų socialinius  įgūdžius; 

6.3. rengti mokinius savarankiškam gyvenimui bendruomenėje; 

6.4. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiose srityse; 

6.5. maksimaliai atskleisti mokinių socialius gebėjimus bei įgūdžius, skatinti mokinių 

savarankiškumą bei atsakomybės jausmą. 

 

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS DIDAKTINĖS NUOSTATOS IR TURINYS 

 

7. Socialinė-pilietinė veikla yra neatsiejama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Ji 

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, progimnazijos bendruomenėje. 



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

dalyvavimo gebėjimų ugdyme(si), jų plėtotę dalyvaujant progimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės 

ir jaunimo organizacijų veikloje. 

7.3. 5–8 klasių mokiniai socialinei-pilietinei veiklai skiria ne mažiau kaip 10 pamokų 

(valandų) per mokslo metus. Rekomenduojama I pusmetį skirti 5 valandas, II pusmetį skirti 5 valandas.  

8. Socialinės-pilietinės veiklos turinys ir rekomenduojama veikla: 

8.1. 5–6 klasių mokiniams rekomenduojama socialinė-pilietinė veikla: 

8.1.1. atstovavimas progimnazijos bendruomenei dalykinėse olimpiadose konkursuose, sporto 

varžybose; 

8.1.2. progimnazijos renginių puošybos bei dekoravimo elementų gamyba; 

8.1.3. progimnazijos patalpų ir jos aplinkos tvarkymas, dalyvavimas miesto tvarkymo bei 

ekologinėse akcijose; 

8.1.4. pagalba klasės auklėtojui, atskirų dalykų mokytojams organizuojant renginius; 

8.1.5. klasės veiklos organizavimas;  

8.1.6. savitarpio pagalba (pagalba neįgaliam, sergančiam draugui); 

8.2. 7–8 klasių mokiniams rekomenduojama socialinė-pilietinė veikla: 

8.2.1. atstovavimas progimnazijos bendruomenei dalykinėse olimpiadose, konkursuose, 

sporto varžybose; 

8.2.2. dalyvavimas mokinių savivaldoje ir progimnazijos popamokinių renginių 

organizavimas; 

8.2.3. pagalba socialiniam pedagogui ir mokytojams organizuojant renginius, socialines, 

pilietines  bei labdaros akcijas; 

8.2.4. progimnazijos patalpų ir jos aplinkos tvarkymas, dalyvavimas miesto tvarkymo bei 

ekologinėse akcijose; 

8.2.5. pagalba klasės auklėtojui, klasės veiklos organizavimas; 

8.2.6. dalyvavimas vaikų ir jaunimo organizacijų veikloje; 

8.2.7. savitarpio pagalba (pagalba sergančiam draugui, draugui, turinčiam ugdymosi spragų, 

specialiųjų poreikių mokiniams). 

 

III. SOCIALINĖS-PLIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Už mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimą bei vertinimą yra atsakingi klasės 

auklėtojai ir kiti darbuotojai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjai, 

bibliotekos ir kiti darbuotojai), priklausomai nuo veiklos krypties ir turinio. 

10. Socialinė-pilietinė veikla progimnazijoje fiksuojama elektroniniame dienyne.  

11. Mokiniai turi individualų pilietinės-socialinės veiklos apskaitos lapą (aprašo 1 priedas), 

kuriame fiksuoja atliktas veiklas, patvirtintas veiklą organizavusio asmens parašu.  

12. Pusmečio ir mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas suskaičiuoja kiekvieno mokinio 

socialinės-pilietinės veiklos valandas ir įvertina – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

13. Socialinė-pilietinė veikla įrašoma į išsilavinimo pažymėjimus. 

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  14. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą vykdo klasių auklėtojai. 

15. Socialinės-pilietinės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

      

 

 



1 priedas  

ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJA 

 

______ klasės mokinio (-ės) ________________________________________ 
                                                  (vardas, pavardė) 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

20..… – 20…..  m. m. 

 

Data 
 

Veiklos pobūdis, vieta 
 

Val. 

skaičius 

Veiklą vykdžiusio vadovo 

vardas, pavardė 

 

Parašas 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


