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KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinė-pilietinė veikla Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje (toliau – Progimnazija) 

organizuojama vadovaujantis LR ŠMM rekomendacijomis „Dėl mokinių socialinės veiklos” (2007-

08-21 Nr.SR-12-05-69) ir BUP 2017-2018 m. m. 32.2 punktu. 

2. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Ji įtraukiama 

į Progimnazijos ugdymo planą, siejama su Progimnazijos tikslais, projektais, kultūrinėmis ir 

socializacinėmis programomis, tradicijomis. 

3. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 

ypatumus. 

4. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma (mokiniams pasiūlyta ir jų 

laisvai pasirinkta). 

5. Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę-pilietinę 

veiklą 5-8 klasėse. 

 

II. UŽDAVINIAI 

 

6. Stiprinti demokratinę Progimnazijos kultūrą. 

7. Ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką. 

8. Skatinti mokinių lyderystę, visuomeninį ir politinį aktyvumą. 

 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Socialinė-pilietinė veikla 5–8 klasių mokiniams yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus. Mokiniai gali viršyti šį skaičių, už tai yra skatinami. 

10. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne, vertinama įrašu įsk./neįsk. 

11. Numatytas nuoseklus socialinės-pilietinės veiklos įgyvendinimas. (1, 2 trimestruose po 3 

val., 3 trimestrą – 4 val.). 

12. Socialinio-pilietinio ugdymo valandos į kitus mokslo metus neperkeliamos. 

13. Apie mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 2 savaitėms iki ugdymo 

proceso pabaigos, klasės vadovas apie tai informuoja kuruojantį vadovą, kuris nukreipia mokinius 

tuo metu Progimnazijai svarbiai ir aktualiai socialinei-pilietinei veiklai. 

14. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus 

(pagal mokymosi koncentrą): 

14.1. 5-6 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių etninės kultūros puoselėjimą, socialinių 

ryšių kūrimą ir stiprinimą klasėje ir Progimnazijos bendruomenėje; 

14.2. 7-8 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių lyderystę, pilietiškumo ir atsakingumo 

ugdymą dalyvaujant Progimnazijos savivaldos veikloje. 

15. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai. 

  



IV. PROGIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Kryptis Veikla 

16. Darbinė veikla 16.1. Kabinetų ir kitų mokyklos patalpų, tvarkymas. 

16.2. Edukacinių erdvių, aktų salės, kabinetų, meninis apipavidalinimas 

17. Ekologinė veikla 17.1. Gamtosauginė veikla (dalyvavimas įvairiose gamtosauginėse akcijose, 

renginiuose, veiklose, jų organizavimas). 

17.2. Dalyvavimas talkose, akcijose 

18. Projektinė veikla 18.1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose ir 

meninės saviraiškos projektuose 

19. Socialinė veikla 19.1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių 

problemų. 

19.2. Dalyvavimas akcijose, savanoriavimas 

19.3. Dalyvavimas savivaldoje 

20. Kita veikla 20.1. Dalyvavimas Progimnazijos, miesto ir respublikinėse olimpiadose, 

kultūriniuose renginiuose, sporto varžybose 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar 

papildomas atsižvelgiant į tėvų ir mokytojų pasiūlymus, pastabas, naują patirtį, švietimo dokumentus. 

________________ 


