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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau –
Gimnazija) socialinės – pilietinės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) parengtas vadovaujantis 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. Socialinė – pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo ugdymo dalis, ji įtraukiama į
Gimnazijos ugdymo planą, siejama su Gimnazijos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir
socializacijos programomis, Gimnazijos tradicijomis.
3. Aprašas numato socialinės – pilietinės veiklos organizavimo principus: veiklos tikslą,
uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę.
4. Socialinės – pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį
aktyvumą, ugdyti kompetencijas, būtinas aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat
besikeičiančios visuomenės gyvenime.
5. Uždaviniai:
5.1. stiprinti demokratinę Gimnazijos kultūrą;
5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;
5.3. didinti mokinių visuomeninį aktyvumą;
5.4. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius darbo
ir veiklos gebėjimus.
II. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Organizuojant socialinę – pilietinę veiklą Gimnazijoje atsižvelgiama į mokinių amžiaus
tarpsnių ypatumus (pagal mokymosi koncentrus):
6.1. 5-6 klasių mokinių veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir
stiprinimą pačioje klasėje, Gimnazijos bendruomenėje;
6.2. 7-8 klasių mokinių veikla labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo
gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę dalyvaujant Gimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo
organizacijų veikloje;
6.3. IG-IIG klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą,
visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos
poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo
pasirinkimus.

III. GIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS
7. Mokiniams siūlomos veiklos kryptys:
Kryptis
Veikla
7.1. Darbinė 1. Gimnazijos interjero atnaujinimas, bendrųjų erdvių
veikla
apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas (IG-IIG kl.).
2. Pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę
medžiagą, ruošiant informacinius stendus (5-IIG kl.).
3. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas (5-IIG kl.).
4. Renginių organizavimas (5-IIG kl.).
5. Pagalba gimnazijoje organizuojamuose renginiuose
(budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai ) (5-IIG kl.).
6. Gimnaziją reprezentuojančių suvenyrų, informacinių
lankstinukų gamyba (5-IIG kl.).
7.2. Ekologinė 1. Gimnazijos teritorijos tvarkymas (5-IIG kl.).
veikla
2. Piliakalnio teritorijos tvarkymas (5-IIG kl.).

Atsakingas
Dailės ir
technologijų
mokytojai, dalykų
mokytojai, klasių
vadovai,
direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Biologijos ir
geografijos
mokytojai, klasių
vadovai,direktoriaus
3. Gėlių ir želdinių priežiūra Gimnazijos teritorijoje (5-IIG kl.). pavaduotojas ūkio
reikalams,
direktoriaus
4. Pagalba tvarkant Maišiagalos miestelio aplinką, kapinių
pavaduotojas
priežiūra (5-IIG kl.).
ugdymui
5. Dalyvavimas miestelio ar respublikinėse ekologinėse
akcijose, projektuose (5-IIG kl.).
7.3. Projektinė 1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose,
Administracija,
veikla
socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose (5-IIG kl.). socialinis
pedagogas, dalykų
mokytojai, klasių
vadovai, dailės ir
technologijų
mokytojai,
neformaliojo vaikų
švietimo grupių
vadovai.
7.4. Socialinė 1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi sunkumų (5-IIG kl.). Dalykų mokytojai,
veikla
socialinis
pedagogas,
2. Dalyvavimas gerumo akcijose (5-IIG kl.).
psichologas,
3. Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose (IG- neformaliojo vaikų
švietimo grupių
IIG kl.).
vadovai.
4. Karitatyvinė veikla globos įstaigose (IG-IIG kl.).

IV. VEIKLOS PLANAVIMAS, APSKAITA IR ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS
8. Socialinė – pilietinė veikla pagrindinio ugdymo koncentre yra privaloma ir jai skiriama
per mokslo metus 10 valandų kiekvienoje šio koncentro klasėje.
9. Klasės vadovas planuoja mokinių socialinę – pilietinę veiklą, klasės vadovo veiklos plane
numatomos socialinės – pilietinės veiklos kryptys ir vykdymo laikas.
10. Veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
11. Likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų
skaičiaus, klasės vadovas, suderinęs su administracija, nukreipia tuo metu Gimnazijai svarbiai
socialinei veiklai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Veiklos apskaitą vykdo klasių vadovai.
13. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
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