SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės veiklos organizavimo tvarka parengta vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017
metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 06 d. įsakymu Nr. V–
457, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento
2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl mokinių socialinės veiklos“.
2. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos
ugdymo planą.
3. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus ypatumus.
4. Socialinės veiklos tikslas – motyvuoti moksleivius užsiimti tikslinga, naudinga veikla;
atrasti, išreikšti, pažinti save; būti socialiai atsakingais bendruomenės, visuomenės nariais.
II. SOCIALINĖS VEIKOS ORGANIZAVIIMAS
5. 5 - 6 klasių moksleiviai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką gimnazijoje per metus ne
mažiau kaip 5 val. Jų veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą
pačioje klasės, mokyklos bendruomenėje. Veikla: įvairi veikla gimnazijos labui: gimnazijos
renginių organizavimas, parodų rengimas, erdvių apipavidalinimas, budėjimas valgykloje,
pagalba jaunesnių klasių mokiniams ir pan.
6. 7 - 8 klasių moksleiviai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką gimnazijoje per metus ne
mažiau kaip 10 val. Jų veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų
ugdymąsi. Veikla: dalyvavimas gimnazijos savivaldoje; pagalba sunkumų turintiems
mokiniams; kultūrinių renginių rengimas; dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose,
socialiniuose projektuose; gerumo akcijose.
7. 9 - 10 klasių moksleiviai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką gimnazijoje per metus ne
mažiau kaip 15 val. (iš jų 50 proc. gimnazijoje, 50 – už gimnazijos ribų). Jų 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. Veikla:
savanoriška veikla socialinės globos institucijose, nevyriausybinėse, vietos bendruomenės ir
jaunimo organizacijų veikloje.

8. Socialinės praktikos už gimnazijos ribų vietos: Vaikų ir paauglių socialinis centras, dienos
centras „Svajonė“, senelių globos namai „Senevita“, Nemenčinės Neįgaliųjų Dienos
Užimtumo Centras, Maisto bankas, Raudonasis kryžius, Maltos ordinas ir kt.
III. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
9. Socialinę veiklą koordinuoja klasių vadovai ir socialinė pedagogė.
10. 5-8 klasių moksleiviai socialinė veikla laisvai pasirenkama iš pateikiamo Socialinės veiklos
krypčių sąrašo (priedas Nr. 1) ir žymi Socialinės veiklos apskaitos lape (priedas Nr. 2), kuris
išduodamas vieneriems metams. Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės veiklos
apskaitos lape įrašo klasės vadovas arba veiklą organizuojantis mokytojas.
11. 9-10 klasių moksleiviai patys savo nuožiūra pasirenka socialinės praktikos vietą ir
informuoja socialinių valandų kuratorių mokykloje (socialinė pedagogė) apie tai, kur
savanoriaus. Socialinių valandų kuratorius susisiekia su organizacijomis ir suderina
moksleivių veiklos laiką ir trukmę. Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės veiklos
apskaitos lape (3 priedas) įrašo veiklą organizuojantis praktikos vadovas.
12. Klasės vadovai supažindina moksleivius su Socialinės veiklos krypčių sąrašu.
13. Socialinės veiklos lapai saugomi pas klasių vadovus.
14. Socialinė veikla vertinama, vadovaujantis įrašais socialinės praktikos lape (2, 3 priedai).
15. Socialinės veiklos valandas, įrašytas socialinės veiklos lape, klasės vadovas suskaičiuoja
metų pabaigoje ir aptaria su mokiniais socialinės veiklos vykdymą.
_________________________________

1 priedas. SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ SĄRAŠAS
Eil. Socialinės veiklos kryptys
Nr.

Kokios klasės
mokiniams siūloma
veikla

Atliekami darbai

1

Darbas gimnazijos
bibliotekoje

5 – 8, I-IIG klasių
mokiniai

Vadovėlių priėmimas, tvarkymas.

2

Atstovavimas gimnazijos
bendruomenei, gimnazijos
reprezentacija

5–8, I-IIG klasių
mokiniai

Dalyvavimas dalykinėse,
olimpiadose, konkursuose, sporto
varžybose (direktoriaus įsakymu)

4

Gimnazijos patalpų ir jos
aplinkos tvarkymas

5–8, I-IIG klasių
mokiniai

Klasės tvarkymas, interjero
atnaujinimas, aplinkos tvarkymas

Gimnazijos, jos ir miesto
aplinkos tvarkymas

I-IIG klasių mokiniai Dalyvavimas akcijose
(pvz., ,,Darom“)

5

Pagalba klasės vadovui,
atskirų dalykų mokytojams

5–8, I-IIG klasių
mokiniai

Pačių klasės vadovų ir dalykų
mokytojų pasiūlyta veikla

6

Klasės veiklos
organizavimas

5–8, I-IIG klasių
mokiniai

Klasės seniūno, jo pavaduotojo ir kt.
pareigos

7

Savitarpio pagalba

5–8, I-IIG klasių
mokiniai

Pagalba draugui turinčiam ugdymosi
spragų, specialiųjų poreikių
mokiniams

8

Budėjimas

7–8, I-IIG klasių
mokiniai

Gimnazijoje, koridoriuose,
valgykloje, gimnazijos šventėse,
renginiuose, diskotekose

9

Bendradarbiavimas su
jaunesniųjų klasių mokiniais
ir jų mokytojais, pailgintos
darbo dienos grupe

7–8, I-IIG klasių
mokiniai

Pagal žemesniųjų klasių mokytojų,
pailgintos darbo dienos grupės
auklėtojo pasiūlytą veiklą

10

Švenčių, įvairių renginių,
akcijų, varžybų
organizavimas

7-8, I-IIG klasių
mokiniai

Pačių mokinių pasirinkta ir
organizuota veikla, dalyvavimas
jose, teisėjavimas

11

Bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis
(Vaikų ir paauglių socialinis
centras, dienos centras
„Svajonė“, senelių globos
namai „Senevita“,
Nemenčinės Neįgaliųjų
Dienos Užimtumo Centras,
Maisto bankas, Raudonasis
kryžius)

7–8, I-IIG klasių
mokiniai

Veikla pagal šalių susitarimą

12

Darbas gimnazijos
savivaldoje

I-IIG klasių mokiniai Dalyvavimas gimnazijos mokinių
taryboje

13

Tiriamasis darbas tobulinant
gimnazijos veiklą,
prevencinė veikla, ugdymą
karjerai

I-IIG klasių mokiniai Apklausos, anketavimas, analizė,
pristatymas

14

Pagalba gimnazijos
specialistams

I-IIG klasių mokiniai Pagal specialistų pasiūlytą veiklą

2 priedas. Socialinės veiklos apskaitos lapas
------------------------------- klasės mokinio (-ės)---------------------------------------------------------Data,
valandos

Veiklos pobūdis, vieta

Veiklai vadovavusio asmens Parašas
vardas, pavardė

