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MOKINIU SOCIALINNS VNTXT,OS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si warka reglamentuoja gimnazijos 5-8 ir lg-2gklasiq moksleiviq socialing - pilieting
veikl4.
Socialine - pilietine veikla organizuojamapagal Lietuvos respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos bendrojo ugdymo departamento parengtas rekomendacijas (2007-08-21Nr. 52-
12-05-69) ir bendruosius ugdymo planus.
Socialine - pilietine veikla privaloma visiems antros pakopos mokiniams
Socialine veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, ji itraukiama i
mokyklos ugdymo plan4 , siejama su mokyklos tikslais, bendruomenes projektais,
kult[rinemis ir socializacijos programomis, tradicijomis, turimomis s4lygomis, atsiZvelgiant
i mokiniq amZiq.
Socialine - pilietine veikla turi b[ti orientuota i bendrqiq kompetencijq ugdymq, o ypad i
socialing, pilieting.

II. ORGANIZAVIMAS

6. Mokiniq socialing - pilieting veikl4 klaseje @.7. Socialines - pilietines veiklos apskait4 pildo 4-i_enyne.
8. Pamokines veiklos dienomis vykdoma socialine - pilietine veikla fiksuojama klases dienyne
_. kartu su pamokine veikla.

,9." Mokiniai veda savo socialines - pilietine veiklos apskaitos korteles (priedas Nr.1).
10. Socialine - pilietine veikla vykdoma iki tol kol vykdoma pamokine veikl4 jei veikla

vykdoma pamokq metu, tos pamokos keliamos toliau neperZengiant mokslo metq pabaigos
terminq ir veikla neturi tukdyti kitq klasiq ugdymo procesui.

10.1. Socialine - pilietine veikla negali paZeisti ugdymo planuose numatyto dienq skaidiaus
kitai veiklai.

11. Socialines - pilietines veiklos mokinys atlieka ne maZiau Eqrp 1l1ut4.l qer mokslo
metus.

12. 5-6 klasese socialine - pilietine veikla orientuota i mokiniq socialiniq rySiq ktirim4 ir
stiprinimq padiose klaseseo mokyklos bendruomenej e.

13.7 - 8 klasese mokiniq veikla orientuota i pilieti5kumo bei atsakingo dalyvavimo gebejimq
ugdym4si, jq pletotg, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenes ir jaunimo
or ganizacijq veikloj e.

14.lg-2g klasese socialine - pilietine veikla orientuota i platesnio visuomeninio konteksto
suvokim4, visuomene atsakomybes, aktyvumo motyvacij os skatinimq, susipaZistant su
darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybg
uZ savo pasirinkimus.
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elklos r klases:
Klase Privalomos veiklos sritis Atlikimo b[das
5-6 Gimnazij os aplinkos tvarkymas Mokyklos bendra talka

Kabineto tvarkymas

Klases renginiq organizavimas

Dalyvavimas bendruomenes renginyje
Savanoryste

Mokymosi pagalba draugui
Kita veikla

7-8 Gimnazij os aplinkos tvarkymas Mokyklos bendra talka
Kabineto tvarkymas

Klases renginiq organizavimas

Naujametinio 5-7 kl. karnavalo organizavimas
ir vykdymas

7 klase

Pagalba bendradarbiauj andioms su gimnazij a
organizacijoms ir istaigoms

Klase pati nutaria, su kuria
oryanizaciia b endradarbi aus

Mokyklos vakaro ar kito renginio
organizavimas ir iwkdymas.

Pagal gimnazijos renginiq
progftrma (8 klase)

M. Valandiaus aplinkos Zmoniq kapq
tvarkymas.
Dalyvavimas bendruomends renginyj e
Socialines programos igyvendinimas globos
namuose, vieni5q Zmoniq tarpe.
Mokymo si pagalba draugui
Kita veikla

l-29 Gimnazij os aplinkos tvarkymas Mokyklos bendra talka
Kabineto tvarkymas

Klases renginiq organizavimas

Teminio vakaro rengimas

P agalba bendradarbiauj andioms su gimnazija
organizacijoms

Klase pati nutaria su kuria
or gar:rizaclia b endradarbi aus

Budej imas gimnazij oj e renginiq metu Pagal gimnazijos budejimo
grafikus

Socialines programos igyvendinimas globos
namuose, vieni5q Zmoniu tarpe.

Pagal einamq metq tem4

Dalyvavimas karj eros ir profesinio orientavimo
renginiuose
Dalyvavimas bendruomenes renginyje
Mokymo si pagalb a draugui
Kita veikla

III. VEIKLOS SRITYS

15. Veiklos sritys ir valandos skirstomos

16. Socialines - pilietine veiklos apskaita vykdoma pagrindinio ugdymo e- dienyne skirtarne
,,Socialines - pilietine veikloso' apskaitos lape:



16.1. socialines apskaitos puslapio eiluteje ties mokinio pavarde, langelyje, para5omas valandq
skaidius. Mokinys kuris nevykde t4 dien4 socialines veiklos langelis paliekamas tu5dias;

16.2. pamokos turinyje uZra5omas socialines veiklos turinys, pasira5o organizavgs arba stebejgs
mokytojas arba klases vadovas.

16.3. mokslo metq pabaigoje suskaidiuojamas mokinio valandq skaidius ir fiksuojamas po
paskutinio ira5o stulpelyje, stulpelio virSuje uZra5oma,,IS viso val.oo.

IV. ATSAKOMYBE

17.Ui, klases socialines - pilietine veiklos organizavim4, igyvendinim4, fiksavim4 atsako klases
aukletojas.

18. Veiklos stebesen4 vykdo direkloriaus pavaduotojas ugdymui.
19. Mokinys pildo apskaitos kortelg



I priedas

klases mokinio(-es)

SOCIALINES VEIKLOS APSKAITOS KORTELE

klases mokinio(-es).

SOCIALINES VEIKLOS APSKAITOS KORTELE

Eil.
Nr. Veikla Data Val.

Atsakingo asmens v. pavarde,
para5as

Eil.
Nr. Veikla Data Val.

Atsakingo asmens v. pavarde,
para5as



REX'LEKSIJOS LAPAS

Ko i5mokau? Kokius igtrdiius patobulinau?

Para5as)
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