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I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) yra parengtas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo 

ugdymo departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“. 

2. Tvarkos aprašas numato socialinės-pilietinės veiklos tikslą, organizavimą ir vykdymą, 

veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę. 

3. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti 

asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus, savarankiškumą, atsakingumą, 

tolerantiškumą, norą veikti žmonių gerovei, pasitikėjimą savimi ir iniciatyvumą. 

 

II. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama pagrindinio ugdymo programos dalis ir privaloma 

I–II klasių mokiniams. 

5. Socialinė-pilietinė veikla siejama su gimnazijos tikslais, tradicijomis, bendruomenės 

poreikiais, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis. 

6. Socialinę pilietinę veiklą mokinys atlieka jam patogiu laiku. 

7. Kiekvienas mokinys privalo ne mažiau kaip iš trijų skirtingų veiklos sričių surinkti 15 

socialinės-pilietinės veiklos valandų per mokslo metus: 

 

Eil. 

nr. 

Kryptis Veikla Numatomas 

vertinimas 

Atsakingas 

1. Darbinė 

veikla 
 Patalpų paruošimas 

egzaminams, šventėms ir 

kitiems renginiams 

 Dekoracijų ruošimas, 

gimnazijos  apipavidalinimas 

Už faktines 

valandas 

Asmenys atsakingi 

už renginių 

organizavimą, 

patalpų paruošimą 

2. Ekologinė 

veikla 

 

 Gimnazijos ir gimnazijai 

priskiriamos teritorijos 

priežiūra  

 Mirusių mokytojų kapų 

lankymas, tvarkymas 

 Dalyvavimas švaros akcijose 

„Darom“ ir kt. 

Už faktines 

valandas 

Akcijų 

organizatoriai, klasės 

vadovai, mokytojai. 



3. Projektinė 

veikla  
 Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose 

projektuose, sporto renginiuose 

 Renginių organizavimas 

 

 

 

 

Klasės vadovai, 

projektų, renginių, 

parodų 

organizatoriai 

4. Savivalda   Dalyvavimas klasės ir 

gimnazijos savivaldos darbe 

 Dalyvavimas darbo grupių 

veikloje 

 Renginių organizavimas 

 Mokinių tarybą 

kuruojantis asmuo 

Mokinių tarybos 

pirmininkas gali 

skirti ne daugiau nei 

5 val. 

5. Socialinė 

veikla 
 Mentoriavimas 

 Gerumo akcijos 

 Globos namų ugdytinių 

lankymas 

 Savanoriškas darbas 

nevyriausybinėse 

organizacijose 

 Savanoriškas darbas įstaigose, 

susijusiose su kultūra, sportu ir 

kt. 

Už mentoriavimą 

per pusmetį 

skiriamos 3 val.  

Mentoriavimą 

kuruojantis 

mokytojas, akcijų 

organizatoriai, 

įstaigų darbuotojai 

6. Kita veikla  Pagalba klasės vadovui, 

mokytojams  

 Darbas gimnazijos bibliotekoje 

 Dalyvavimas visuomeninėje 

veikloje 

 Dalyvavimas koncertinėse 

programose 

 Dalyvavimas gimnazijos ir 

miesto renginiuose  

 Budėjimas renginių metu  

 Parodų rengimas 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės vadovai, 

mokytojai, 

bibliotekos 

darbuotojos 

 

7.1. 2 val. kiekvienam mokiniui iš socialinės-pilietinės veiklos per mokslo metus yra 

privalomos iš skilties „Dalyvavimas gimnazijos ir miesto renginiuose“. 

8. Socialinės-pilietinės veiklos apskaita vykdoma Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lape 

(priedas Nr. 1). 

9. Mokinys yra atsakingas už savo socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapo, kurį laiko savo 

kompetencijų aplanke, pildymą.  

10. Už socialinės-pilietinės veiklos apskaitą atsakingas klasės vadovas. Likus 1 mėnesiui iki 

pusmečio ir/ar mokslo metų pabaigos, klasės vadovas peržiūri auklėtinių socialinės ir pilietinės veiklos 

apskaitos lapus. Gimnazistus, neskyrusius socialinei-pilietinei veiklai reikiamo valandų skaičiaus, 

bendradarbiaudamas su veiklos barų vadovais, nukreipia atlikti veiklą. 

11. Socialinės-pilietinės veiklos atlikimą už gimnazijos ribų patvirtina atitinkama institucija, 

pateikdama raštą su atsakingo asmens parašu ir spaudu arba pildydama mokinio Apskaitos lapą. 

 



 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Baigęs pagrindinio ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikęs socialinės-

pilietinės veiklos, mokinys neturi teisės įgyti pagrindinio išsilavinimo ir gauti tai patvirtinančio 

pažymėjimo. 

 

_________________ 

 

SUDERINTA 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijos metodinėje taryboje  

2018 m. rugpjūčio 31 d. protokolas Nr. NS-53 
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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

20..–20. m. m. 

 

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

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Valandų 

skaičius 

Atsakingas asmuo 

 

Atsakingo asmens 

parašas 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 


