
 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagrindinio ugdymo programos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos 

aprašas parengtas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  

patvirtintų 2017–2019 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų 32.2. punkto nuostatomis, mokyklos 

tradicijomis bei poreikiais. 

2. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama 5–8 klasių mokiniams ir yra privaloma bendrojo 

pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos ugdymo planą. 

3. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, pilietinį, tautinį 

aktyvumą per visuomenei, mokyklos bendruomenei, pačiam mokiniui naudingą veiklą.  

4. Socialine-pilietine veikla siekiama: 

4.1. stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą; 

4.2. ugdyti ir puoselėti mokinių socialinį, pilietinį ir tautinį sąmoningumą; 

4.3. didinti mokinių visuomeninį ir bendruomeninį aktyvumą; 

4.4. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir 

veiklos, pilietinio dalyvavimo gebėjimus. 

5. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, ji 

siejama su mokyklos veiklos tikslais, tradicijomis, vykdomais projektais, mokiniai skatinami patys 

inicijuoti ir vykdyti projektinę veiklą. 

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama: 

6.1. 5–6 kl. mokinių veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą 

pačioje klasės, mokyklos bendruomenėje, o taip pat į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų 

ugdymąsi. 

6.2. 7–8 kl. mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, 

visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, 

identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus, dalyvaujant 

mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų (Lietuvos Šaulių Sąjunga, 

Lietuvos skautija, Ateitininkų draugija, Mokinių parlamentas ir kt.) veikloje. 

7. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 

7.1. pagalba mokyklai (smulkus mokyklos inventoriaus, patalpų remontas, svetingos aplinkos 

kūrimas, pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, ruošiant stendus, 

dekoracijas, afišas, skelbimus renginiams, salės apipavidalinimas/paruošimas renginiams, pagalba 

budintiems mokytojams pertraukų, mokyklos bendruomenės renginių metu, pagalba mokyklos 

bibliotekoje, skaitykloje ir kt.), mokymosi pagalba kitiems mokiniams (dalyvavimas pojekte „Mokinys 

mokiniui mokytojas“), pagalba mokiniui, turinčiam adaptacijos mokykloje ar kitų sunkumų; 
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7.2. ekologinė veikla (mokyklos, mikrorajono teritorijos priežiūra, gėlių ir želdinių priežiūra, 

talkos, ekologinės akcijos ir kt.); 

7.3. projektinė veikla (dalyvavimas prevenciniuose, taupymo, socialiniuose, kraštotyriniuose ir 

kt. projektuose, renginių organizavimas, parodų rengimas ir kt.); 

7.4. socialinė veikla (savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, gerumo akcijos, 

globos namų lankymas, pagalba gyvūnų globos prieglaudoms, dalyvavimas religinės bendruomenės 

vykdomoje socialinėje veikloje ir kt.); 

7.5. kraštotyrinė veikla (padėti prižiūrėti, turtinti, tvarkyti mokyklos muziejų, rinkti medžiagą 

mokyklos metraščiui, internetinei svetainei, dalyvauti ekspedicijose, ekskursijose, tiriamosiose 

išvykose renkant medžiagą mokyklos muziejui, garsinant mokyklos vardą ir kt.); 

7.6. pilietinė veikla (aktyvus dalyvavimas valstybės atmintinų dienų ir švenčių renginiuose, jų 

organizavimas, dalyvavimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

organizuojamuose renginiuose ir konkursuose, ryšių ieškojimas, pagalba organizuojant tyrimus, 

apklausas, jų apibendrinimas, aktyvi veikla mokyklos savivaldoje, ir kt.); 

7.7. kita veikla (mokyklos atstovavimas ir garsinimas visuomeninėje veikloje, dalyvavimas 

olimpiadose, miesto, mikrorajono, mokyklos bendruomenės kultūriniuose, sporto renginiuose, 

koncertinėse programose, straipsnių rašymas apie mokyklos veiklą ir renginius, jų fotografavimas, 

filmavimas ir viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje, aktuali kt. 7.1.–7.6. punktuose neaptarta, 

mokyklos ar pačių mokinių inicijuota veikla). 

8. Socialinė-pilietinė veikla privaloma visiems 5–8 klasių mokiniams. Jos trukmė: 5 klasių 

mokiniams – 10 valandų, 6–8 klasių mokiniams – 16 valandų (įskaitant pagalbą mokytojams budėjimo 

metu; už vieną budėjimo savaitę gali būti skiriamos 2 val.). 

9. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

10. Už socialinės-pilietinės veiklos organizavimą pagal savo kompetenciją atsakingi klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, kiti mokyklos darbuotojai. 

11. Socialinė-pilietinė veikla planuojama, įsivertinama ir apskaitoma trimestrais, gali būti atliekama  

pamokinės veiklos metu, po pamokų, per laisvadienius, mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų 

metu. Prieš pasibaigiant mokslo metams socialinės-pilietinės veiklos atlikimas (surinkus Aprašo 8 p. 

nustatytą valandų skaičių) įvertinamas įskaita. Negavus įskaitos, mokiniui skiriami papildomi 

trūkstamos trukmės socialinės-pilietinės veiklos darbai. 

12. Iki mokslo metų pradžios metodinės grupės socialinės-pilietinės veiklos organizavimą 

koordinuojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia veiklų, už dalyvavimą kuriose 

mokiniams galima skirti socialinės-pilietinės veiklos valandas, sąrašą, nurodo šias veiklas 

organizuojančius/koordinuojančius mokytojus, preliminarų veiklų organizavimo laiką. Šį sąrašą, 

atsižvelgdamas į planuojamas veiklas papildo klasės vadovas. Rugsėjo mėnesį organizuojama 

supažindinimui su socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tikslingumu, organizavimo ypatumais, 

galimų veiklų sąrašu bei individualiam ar grupiniam šių veiklų suplanavimui skirta klasės valandėlė. 

Pasibaigus I ir II trimestrui (naujo trimestro pradžioje) skiriama klasės valandėlė atliktos veiklos 

refleksijai, veiklų suplanavimui einamajam trimestrui. Baigiantis trečiajam trimestrui (birželio mėn.) 

klasės valandėlėje vykdoma per mokslo metus atliktos veiklos refleksija, klasės vadovas apie 

socialinės-pilietinės veiklos neatlikusius mokinius informuoja socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimą koordinuojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 
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13. Socialinės-pilietinės veiklos apskaita fiksuojama mokinių atliktos socialinės veiklos apskaitos 

lapuose (priedas Nr. 1), rekomenduojamose individualiose socialinės-pilietinės veiklos 

planavimo/įsivertinimo formose (priedas Nr. 2) bei mokyklos elektroniniame dienyne, puslapyje 

„Socialinė-pilietinė veikla“.  

13.1. mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapai, individualios socialinės-pilietinės 

veiklos planavimo/įsivertinimo formos (jeigu klasės vadovas pasirinko šias formas) saugomi klasės 

vadovo kabinete, apskaitos lapai prireikus pateikiami socialinę-pilietinę veiklą 

organizuojančiam/koordinuojančiam asmeniui; 

13.2. socialinę-pilietinę veiklą organizuojantis/koordinuojantis asmuo mokinio individualiame 

socialinės-pilietinės veiklos lape nurodo socialinės-pilietinės veiklos kryptį (nurodyta Aprašo 7.1.–7.7. 

p.), socialinės-pilietinės veiklos trukmę, datą bei pasirašo; 

13.3. iš kitų įstaigų (mokyklos paruoštoje formoje, priedas Nr. 3) pateikta informacija apie atliktą 

socialinę-pilietinę veiklą, jos trukmę, atlikimo datą yra įskaitoma, apskaitoma el. dienyne, dokumentas 

saugomas kartu su kitais mokinio socialinės-pilietinės veiklos dokumentais. 

13.4. socialinės-pilietinės veiklos apskaitą elektroniniame dienyne vykdo klasės vadovas, kuris 

puslapio „Socialinė-pilietinė veikla“ skiltyje ,,Tema, klasės darbas“ nurodo „Socialinė-pilietinė veikla“, 

eilutėje ties mokinio pavarde įrašo šios veiklos trukmę (val.).  

13.5. mokinių atliktos socialinės-pilietinės veiklos rezultatai elektroniniame dienyne suvedami ne 

rečiau kaip kartą per trimestrą (ne vėliau kaip trimestro pabaigoje). Valandų skaičius dienyne įrašomas 

sveikaisiais  skaičiais.  

 

III. VALANDŲ SKYRIMAS UŽ ATLIKTAS SOCIALINES-PILIETINES VEIKLAS 

 

14.  Valandos už atliktas socialines-pilietines veiklas skiriamos laikantis žemiau pateiktų 

rekomendacijų, atsižvelgiant į atliktos veiklos apimtį, sudėtingumą, mokinio dalyvavimą:  

14.1. pagalba mokyklai (smulkus mokyklos inventoriaus, patalpų remontas, svetingos aplinkos 

kūrimas, pagalba mokyklos bibliotekoje, skaitykloje, pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, 

metodinę medžiagą, ruošiant stendus, dekoracijas, afišas, skelbimus renginiams, salės 

apipavidalinimas/paruošimas renginiams, budėjimas ir kita pagalba mokyklos bendruomenės renginių 

metu) – iki 2 val.; 

14.2. mokymosi pagalba kitiems mokiniams (dalyvavimas projekte „Mokinys mokiniui 

mokytojas“), pagalba mokiniui, turinčiam adaptacijos mokykloje ar kitų sunkumų – iki 5 valandų (per 

trimestrą); 

14.3. pradinukų, penktokų, naujai atvykusių mokinių kuravimas – iki 3 valandų (per trimestrą); 

14.4. darbas mokyklos, mokinių savivaldoje – iki 3 valandų (per trimestrą); 

14.5. ekologinė veikla (mokyklos, mikrorajono teritorijos priežiūra, gėlių ir želdinių priežiūra, 

talkos, ekologinės akcijos ir kt.) – iki 2 valandų; 

14.6. mokyklos atstovavimas Vilniaus miesto, šalies konkursuose, renginiuose – iki 2 val.; 

14.7. projektinė veikla (dalyvavimas mokyklos ar kitų įstaigų organizuojamuose 

prevenciniuose, taupymo, socialiniuose, kraštotyriniuose ir kt. projektuose – iki 2 val.;  

14.8. mokinių inicijuota ir atlikta projektinė veikla (renginių organizavimas, parodų rengimas ir 

kt.) – iki 5 valandų; 
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14.9. savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, gerumo akcijose,  pagalba 

socialinės globos įstaigose, pagalba gyvūnų globos prieglaudoms, dalyvavimas religinės bendruomenės 

vykdomoje socialinėje veikloje ir kt. – pagal šių įstaigų pateiktą informaciją, bet ne daugiau kaip 5 

valandos per trimestrą; 

14.10. kraštotyrinė veikla (padėti prižiūrėti, turtinti, tvarkyti mokyklos muziejų, rinkti medžiagą 

mokyklos metraščiui, internetinei svetainei, dalyvauti ekspedicijose, ekskursijose, tiriamosiose 

išvykose renkant medžiagą mokyklos muziejui, garsinant mokyklos vardą ir kt.) – iki 2 valandų; 

14.11. pilietinė veikla (aktyvus dalyvavimas valstybės atmintinų dienų ir švenčių renginiuose, 

jų organizavimas, dalyvavimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

organizuojamuose renginiuose ir konkursuose, ryšių ieškojimas, pagalba organizuojant tyrimus, 

apklausas, jų apibendrinimas, aktyvi veikla mokyklos savivaldoje, ir kt.) – iki 3 valandų. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Aktyviausiai socialinėje pilietinėje veikloje dalyvavę mokiniai skatinami: 

15.1. daugiausiai klasėje socialinės-pilietinės veiklos atlikęs mokinys dalyvauja mokyklos 

lėšomis organizuojamoje edukacinėje išvykoje; 

15.2. daugiausiai klasių koncentre socialinės-pilietinės veiklos atlikęs mokinys nominuojamas 

renginyje „Mokyklos garbė“; 

15.3. už kitą išskirtinį dalyvavimą socialinėje-pilietinėje veikloje, mokinys, veiklos 

organizatoriaus ar klasės vadovo teikimu, gali būti paskatintas mokyklos direktoriaus padėka. 

16. Laukiami socialinės-pilietinės veiklos rezultatai: 

16.1. bus sustiprinta mokyklos demokratinė kultūra; 

16.2. bus ugdomas ir puoselėjamas mokinių socialinis, pilietinis, tautinis sąmoningumas. 

16.3. didės mokinių visuomeninis ir bendruomeninis aktyvumas. 

16.4. bus formuojamos mokinių vertybinės nuostatos, asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, 

darbo, praktinės veiklos gebėjimai ir pažanga. 

 

 

. 

__________________________________________ 

 


