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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

    I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais bei 

Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (redakcija 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr.  V-78). 

2. Tvarkos aprašas numato mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo principus: 

socialinės-pilietinės veiklos tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei vertinimą. 

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 programomis, tradicijomis, 

turimomis sąlygomis.  

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

tautinį aktyvumą. 

5.   Uždaviniai:  

5.1. ugdyti ir plėtoti moksleivių pilietiškumą bei atsakingo dalyvavimo gebėjimus; 

5.2. kurti, palaikyti ir stiprinti mokinių socialinius ryšius; 

5.3. plėtoti mokinių dalyvavimą socialinėje-pilietinėje veikloje ir pokyčių inicijavimą. 

 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 

 

6. Socialinė-pilietinė veikla integruojama į dalykų ugdymo turinį, kultūrinę, meninę, 

pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę veiklą, siejama su progimnazijos bendruomenės projektais ir 

programomis. 

7. Mokiniai laisvai pasirenka progimnazijoje siūlomos socialinės-pilietinės veiklos pobūdį. 

 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

8. Socialinė-pilietinė veikla vertinama surinktų valandų skaičiumi. 

9. Privalomas socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičius per mokslo metus 5–8 klasių 

mokiniui – 10 valandų. 
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10. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą mokinys fiksuoja socialinės-pilietinės veiklos 

lape (priedas). 

11. Mokinio socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyręs 

mokytojas, klasės auklėtojas ar kitas progimnazijos darbuotojas.  

12. Mokinio socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne kiekvieno 

trimestro pabaigoje, nurodant veiklos pobūdį, valandų skaičių. Klasės auklėtojas mokslo metų 

pabaigoje apibendrina rezultatus, parengia ataskaitą ir pateikia vadovui koordinuojančiam socialinę-

pilietinę veiklą. 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS 

 

13. Mokiniui per mokslo metus nesurinkus privalomų socialinės-pilietinės veiklos valandų 

Mokytojų tarybos nutarimu suteikiama galimybė atlikti socialinę-pilietinę veiklą vasaros atostogų 

metu. Tokiu atveju kėlimo į aukštesnę klasę pažymėjimas mokiniui išduodamas po rugpjūčio 

mėnesio Mokytojų tarybos posėdžio. 

14. Mokinių, vengiančių atlikti socialinę-pilietinę veiklą elgesys, dalyvaujant tėvams 

(globėjams, rūpintojams), aptariamas progimnazijoje Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

15. Penktų klasių mokiniai, 5 ir daugiau valandų viršiję privalomą socialinės-pilietinės 

veiklos skaičių ir 6–8 klasių mokiniai, 10 ir daugiau valandų viršiję privalomą socialinės-pilietinės 

veiklos skaičių, apdovanojami padėkos raštais. 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIAMS SIŪLOMOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS  

IR JOS VERTINIMAS 

 

 
Socialinės-pilietinės veiklos kryptys 

Valandų 

skaičius 

1. Dalyvavimas saugios ir estetiškos mokymosi aplinkos kūrime: 

1.1. 

Savanoriškas budėjimas progimnazijoje. 

Mokinių budėjimą progimnazijoje balais nuo 1 iki 5 vertina budintys 

mokytojai. Budėjimo savaitės pabaigoje budinčių mokytojų vertinimus 

apibendrina klasės auklėtojas ir įrašo vertinimą į mokinio socialinės-pilietinės 

veiklos lapą (nuo 0 už blogai įvertintą budėjimą iki 5 val. už labai gerą 

budėjimą). 

5 val. 

1.2. 
Pagalba klasės auklėtojui, dalyko mokytojui tvarkant kabinetus, kuriant 

mokymo priemones. 
iki 2 val. 

1.3. Darbas bibliotekoje, skaitykloje. iki 2 val. 

1.4. Progimnazijos aplinkos tvarkymas. iki 2 val. 

1.5. Patalpų paruošimas renginiams. 0,5 val. 

1.6. Patalpų paruošimas egzaminams. 2 val. 

1.7. Progimnazijos interjero puošimas. iki 3 val. 

1.8. Aktyvi veikla progimnazijos mokinių savivaldoje. iki 2 val. 

1.9. Klasės lankomumo apskaita. iki 20 val. 

2.  Dalyvavimas progimnazijos, miesto, šalies projektuose. iki 3 val. 

3. Dalyvavimas : 

3.1.  progimnazijos renginiuose, varžybose, konkursuose, olimpiadose. 1 val. 
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3.2. 
progimnazijos renginiuose, varžybose, konkursuose, olimpiadose, užėmus 

prizinę vietą. 
2 val. 

3.3. 
Miesto, šalies renginiuose, varžybose, konkursuose, olimpiadose atstovaujant 

progimnazijos bendruomenę. 
2 val. 

3.4. 
Miesto, šalies renginiuose, varžybose, konkursuose, olimpiadose, užėmus 

prizinę vietą. 
3 val. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Progimnazijos socialinė-pilietinė veiklos tvarka gali būti keičiama progimnazijos 

direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į progimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

__________________________________________ 
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Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

mokinių socialinės-pilietinės veiklos  

organizavimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS LAPAS 

 

Klasė ........ Vardas, pavardė ................................................................................... 

Veikla 
Valandų 

skaičius 

Asmens, skyrusio 

socialinę-pilietinę veiklą 

vardas, pavardė 

Parašas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


