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MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  

GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus Gimnazijoje 

(toliau – Gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja socialinę-pilietinę veiklą, kuri 

yra privaloma ugdymo proceso dalis.  

2. Socialinės-pilietinės veiklos tikslai Gimnazijoje: aktyviai ir atsakingai dalyvauti bendruomenės 

gyvenime, ugdytis demokratines, pilietines nuostatas, asmeninės iniciatyvos ir atsakomybės už 

pokyčius bendruomenėje suvokimą.  

3. Socialinė-pilietinė veikla Gimnazijos I ir II klasių mokiniams yra privaloma, III klasių mokiniams 

rekomenduojama. 

4. Socialinei-pilietinei veiklai I ir II Gimnazijos klasėse privalomai skiriama 10 valandų per mokslo 

metus.  

5. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma ne pamokų metu. 

6. Socialinės-pilietinės veiklos valandos fiksuojamos e-dienyne. Tai atlieka klasių vadovai, 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.  

7. Jei gimnazistai savanoriauja kitose organizacijose, pažymą apie šią veiklą jie pateikia klasės 

vadovui. 

II SKYRIUS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS 

 

8. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma Gimnazijoje ir /ar už Gimnazijos ribų. 

8.1. Gimnazijoje atliekamos socialinės-pilietinės veiklos: 

8.1.1. pagalba klasės vadovui arba dalykų mokytojams, tvarkant kabinetus, priemones, 

organizuojant sportinius, pažintinius, kultūrinius renginius ir pan.; 

8.1.2. pagalba kuriant ir apipavidalinant Gimnazijos erdves: parodų, stendų rengimas, Gimnazijos 

erdvių puošimas valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, Gimnazijos aplinkos tvarkymas ir pan.; 

8.1.3. pagalba bibliotekoje; 

8.1.4. pagalba bendramoksliui, patiriančiam mokymosi sunkumų (suderinus pagalbos būdus su 

dalyko mokytoju); 

8.1.5. veikla gimnazijos savivaldoje; 

8.1.6. Gimnazijos renginių organizavimas ir budėjimas jų metu; 

8.1.7. pagalba organizuojant Gimnazijoje tyrimus, apklausas, jas apibendrinant; 

8.1.8. kitos su klasės vadovu ir Gimnazijos administracija suderintos veiklos. 

8.2. Veiklos už Gimnazijos ribų: 

8.2.1. Gimnazijos vardo garsinimas rajono ar respublikos olimpiadose, konkursuose, parodose, 

koncertuose, varžybose; 

8.2.2. pagalba tvarkant miesto, rajono aplinką, dalyvavimas ekologinėse akcijose, projektuose ir 

pan.; 

8.2.3. savanorystė įvairiose įstaigose ir organizacijose; 

8.2.4. savanorystė miesto, rajono socialiniuose-pilietiniuose renginiuose (valstybinių švenčių 

minėjimuose ir pan.). 

 

 



III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

9. Atlikęs socialinę-pilietinę veiklą, mokinys keliamas į aukštesnę klasę, jam išduodamas 

pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. 

10. Mokiniui, neatlikusiam socialinės-pilietinės veiklos, gali būti skiriamas papildomas darbas 

arba jis paliekamas kartoti ugdymo programos. 


