
    PATVIRTINTA 

    Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

    direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. 

    įsakymu Nr. V-2021-137 

Soialinė   
 

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V–688, 25 punktu, socialinė-pilietinė veikla 

mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma. 

2. Socialinė-pilietinė veikla–bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo 

gebėjimus ugdanti mokinio pasirinkta veikla. Ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su 

savivaldos institucijomis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis. 

3. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos tvarka (toliau–

Tvarka) reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo Vilniaus Trakų 

Vokės gimnazijoje tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus, trukmę, fiksavimą ir apskaitą. 

4. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 

ypatumus, ji siejama su gimnazijos tikslais, pilietiškumo ugdymu, vykdomais projektais, 

kultūrinėmis ir socializacijos programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis. 

5. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo 

metus. Ji vykdoma ne pamokų metu. 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas–skatinti mokinių socialinį solidarumą, pilietinį, 

tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui 

nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime, stiprinti mokinio ryšį su bendruomene, kurioje jis 

gyvena, sudaryti galimybes mokiniams įgyti socialinę patirtį, siekti gimnazijos tikslų per 

visuomenei naudingą veiklą. 

7. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai: 

7.1. stiprinti demokratinę gimnazijos kultūrą; 

7.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką; 

didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą; 
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7.3. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo 

ir veiklos gebėjimus; 

7.4. rengti mokinius savarankiškam gyvenimui bendruomenėje; sudaryti sąlygas išbandyti 

save įvairiose srityse. 

8. Socialinė-pilietinė veikla orientuota: 

8.1. 5–6 klasių mokinių–į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, 

gimnazijos bendruomenėje; 

8.2. 7–8 klasių mokinių–į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo skatinimą, 

dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje; 

8.3. I–II gimnazijos klasių mokinių–į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, 

visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos 

poreikiais, indentifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo 

pasirinkimus. 

9. Socialinei-pilietinei veiklai per mokslo metus skiriamas toks valandų skaičius: 

9.1. 5–6 klasėms – 10 val.; 

9.2. 7–8 bei I–II gimnazijos klasėms – 10–15 val. 

10. Mokinių socialinę-pilietinę veiklą: 

10.1. koordinuoja gimnazijos socialinis pedagogas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

10.2. organizuoja visi gimnazijos darbuotojai: administracija, dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos darbuotojai, kiti gimnazijos darbuotojai; 

10.3. kuruoja klasių auklėtojai. 

11. Socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja klasės auklėtojas elektroniniame dienyne 

nurodydamas šios veiklos turinį ir valandų skaičių. 

12. Jei socialinę-pilietinę veiklą organizavo ne klasės auklėtojas, o kitas gimnazijos 

darbuotojas arba socialinė-pilietinė veikla atlikta už gimnazijos ribų, informacija apie mokinio 

atliktą darbą fiksuojama mokinio „Socialinės-pilietinės veiklos” apskaitos lape arba mokinio klasės 

auklėtojas informuojamas kitaip (raštu, el. dienyne). 

13. Mokinių „Socialinės-pilietinės veiklos” apskaitos lapai, kuriuos pateikia mokiniai, 

laikomi segtuvuose pas klasės auklėtojus. Pasibaigus mokslo metams, klasės auklėtojas pažymi 

duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą, suskaičiuoja socialinės-pilietinės 

veiklos trukmę. 

14. Socialinė-pilietinė veikla vertinama „įskaityta” arba „neįskaityta”. Mokinys į aukštesnę 

klasę keliamas, kai jis turi patenkinamus metinius dalykų įvertinimus ir surinkęs reikiamą 

socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičių. Šis vertinimas įrašomas į mokslo metų baigimo 

pažymėjimą 
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III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Kryptis Veikla 

Pagalbos gimnazijai veikla  darbas gimnazijos bibliotekoje; 

 gimnazijos interjero atnaujinimas, gimnazijos bendrųjų 

erdvių apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas; 

 pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, 

metodinę medžiagą, leidžiant stendus; 

 budėjimas pertraukų metu; 

 budėjimas renginių metu; 

 pagalba klasių auklėtojams tvarkant dokumentus; 

 gimnazijos patalpų tvarkymas, remontas, mokymo 

priemonių kūrimas. 

Ekologinė veikla  gimnazijos bei gimnazijos aplinkos tvarkymas; 

 pagalba tvarkant Trakų Vokės aplinką; 

 pagalba tvarkant Trakų Vokės lankytinas vietas; 

 dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse 

akcijose, projektuose. 

Pilietinė veikla  dalyvavimas pilietinėse akcijose bei iniciatyvose, 

prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo 

projektuose; 

 gerumo akcijos; 

 renginių organizavimas; 

 parodų rengimas. 

Socialinė (pedagoginės pagalbos) 

veikla 
 individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar 

žemesnių klasių mokiniams; 

 pagalba pradinių klasių mokytojams; 

 pagalba klasių auklėtojams organizuojant renginius, 

išvykas; 

 pagalba organizuojant sportinę veiklą. 

Kita veikla  atstovavimas gimnazijai vykdant visuomeninę veiklą 

(akcijos, žygiai, minėjimai); 

 dalyvavimas koncertinėse programose; 

 pagalba gimnazijoje organizuojamuose renginiuose 

(budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai); 

 pagalba tvarkant gimnazijos internetinę svetainę; 

 atstovavimas gimnazijai miesto bei šalies olimpiadose, 

konkursuose, varžybose; 

 pagalba organizuojant gimnazijoje apklausas, tyrimus 

bei juos apibendrinant; 

 aktyvi veikla gimnazijos arba klasės savivaldoje; 

 pagalba tvarkant gimnazijos metraštį. 

 

 

15. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Tai mokinio 

laisvai pasirinkta ir / ar gimnazijos rekomenduojama veikla. 



 4 

16. Mokiniai gali užsiimti socialine-pilietine veikla ir už gimnazijos ribų savarankiškai arba 

grupelėmis, glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, vietos savivaldos institucijomis, dirbdami 

nevyriausybinėse organizacijose, teikdami pagalbą Trakų Vokės kultūros centrui, Trakų Vokės 

vaikų darželiui, fizinę pagalbą seniems asmenims. 

17. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 

tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-

pilietinė veikla. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 



                   Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

                    mokinių socialinės-pilietinės veiklos 

                    organizavimo tvarkos 

                    priedas 

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS 

______KLASĖS MOKINIO (-ĖS)_______________________________________________ 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 20        -20          MOKSLO METAIS 

APSKAITOS LAPAS 

Saugoti iki mokslo metų pabaigos 

Eil. 

Nr. 

Socialinės-pilietinės veiklos 

aprašymas 

Valandų 

skaičius 

Veiklos 

įvertinimas 
Atsakingas asmuo 

(l.gerai, pakank. 

gerai, prastai) 
V., pavardė, parašas, data 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Per mokslo metus atliktos .................. 

veiklos valandos 

   

Klasės auklėtoja (-as) 
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Mokinio įsivertinimas: atlikdamas(-a) socialinės-pilietinės veiklos valandas pagilinau/įgijau savo 

gebėjimus: 
 

Pažymėti tinkamą 

įvertinimą 
pagilinau/įgijau 

iš dalies 

pagilinau/įgijau 
nepagilinau/neįgijau 

Gebėjimai    

Pasitikėjimas savimi    

Atsakomybė    

Bendravimas    

Bendradarbiavimas    

Problemų sprendimas    

Organizaciniai gebėjimai    

Pagalba kitiems    

Tolerancija ir pagarba 

kitiems 

   

Kita (įrašyti)    

 

Klasės auklėtojo pastebėjimai: 

 

................................................................................................................ ................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................ ................................................ 


