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KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS  VEIKLOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 

                        BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

  

1. Socialinės – pilietinės veiklos tvarkos aprašas nustato mokinių socialinės – 

pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės  

mokyklos ( toliau Mokyklos) principus ir uždavinius.  

2. 5-10 klasių  mokiniams socialinė – pilietinė   veikla yra privaloma. Ji neatskiriama 

bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos 

tikslais, bendruomenės poreikiais, įgyvendinant programą „Charakteris“. 

3. Socialinė veikla yra siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės 

tradicijomis, savanoryste, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.  

4.  Socialinė veikla fiksuojama el. dienyne. 

 

II. SKYRIUS 

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

5. Socialinė – pilietinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus 

tarpsnius bei ypatumus: 

5.1. 5–6 klasių mokinių socialinė – pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių 

ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, mokyklos bendruomenėje. Veiklai skiriama ne mažiau 

kaip 10 valandų per mokslo metus.  
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5.2. 7 – 8 klasių mokinių socialinė veikla orientuota į pilietiškumo ugdymą(si), jų 

dalyvavimą  mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenėje. Veiklai skiriama ne mažiau kaip 13 

valandų per mokslo metus.  

5.3. 9 – 10  klasių mokinių socialinė – pilietinė veikla orientuota į platesnio 

visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, 

susipažįstant su darbo rinkos projektais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant 

atsakomybę už savo pasirinkimus. Veiklai skiriama ne mažiau  kaip 15 valandų per mokslo metus.  

6.  Socialinę veiklą planuoja ir  koordinuoja klasių kuratorius ir fiksuoja klasės el. 

dienyne. 

7. Socialinės veiklos atlikimą už mokyklos ribų patvirtina atitinkamos  įstaigos 

atstovas, pažymėdamas „Mokinio socialinės veiklos apskaitos lape“ (forma pridedama).  

8. Mokinių socialinės veiklos apskaitos lapai susegami į  segtuvus. Už juos 

atsakingas  klasės kuratorius. 

9.  Klasės kuratorius, likus 3 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri ir 

analizuoja mokinių socialinės veiklos rezultatus.  

 

III  SKYRIUS 

MOKYKLOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS  VEIKLOS KRYPTYS 

Kryptys Veikla Veiklos koordinatoriai 

Pagalbos 

mokyklai  

  mokyklos interjero atnaujinimas, mokyklos 

bendrųjų erdvių apipavidalinimas, aplinkos 

kūrimas;  

 pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, 

metodinę medžiagą, stendų leidyba; 

  pagalba renginių metu; 

  mokyklos patalpų tvarkymas; 

  mokymo priemonių kūrimas. 

 

Dailės, technologijų  ir  kt. 

dalykų mokytojai, 

ūkvedys, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Ekologinė   mokyklos aplinkos tvarkymas;  

 kaimo  teritorijos tvarkymas;  

 dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse 

akcijose, projektuose. 

 Klasių kuratorius, 

biologijos mokytoja, 

ūkvedys 

Projektinė   dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, 

socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose;  

 akcijos;  

 renginių organizavimas;  

 parodų rengimas 

Administracija, socialinis 

pedagogas, dalykų 

mokytojai, klasių 
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kuratorius, neformaliojo 

švietimo būrelių vadovai 

Socialinė 

(pedagoginės 

pagalbos)  

 individuali pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems ar žemesnių klasių mokiniams; 

  pagalba pradinių klasių mokytojoms;  

 pagalba klasių kuratoriui  organizuojant renginius, 

išvykas;  

 pagalba organizuojant sportinę veiklą.  

Dalykų mokytojai, 

socialinis pedagogas, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai, kūno 

kultūros mokytojas 

Kita (pagalba 

bibliotekai, 

Šepetos 

laisvalaikio 

centrui ir pan.) 

 atstovavimas mokyklai vykdant visuomeninę 

veiklą (akcijos, žygiai, minėjimai);  

 dalyvavimas koncertinėse programose;  

 pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose 

(budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai);  

  aktyvi veikla mokyklos savivaldoje; 

  judriųjų pertraukų organizavimas; 

 pagalba  Šepetos bibliotekai; 

 pagalba Šepetos laisvalaikio centrui 

Klasių kuratorius,dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

bibliotekininkė, 

laisvalaikio centro vadovė 

 

                                 

_____________________________ 
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1 priedas  

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS    

 .......................klasės mokinio (ės)..........................................................  

Socialinės veiklos apskaitos lapas 

Veiklos kryptys Valandų 

skaičius 

Data Mokytojas (kitas asmuo) 
(V., pavardė, parašas) 

Pagalbos mokyklai veikla 

 

 

   

Ekologinė veikla 

 

 

   

Projektinė veikla 

 

 

   

Socialinė (pedagoginės pagalbos) veikla 

 

 

   

Kita veikla 

 

 

   

 


