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PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Rožyno progimnazijos (toliau - Progimnazija) socialinės - pilietinės veiklos organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja privalomą 5-8 klasių mokinių ir ugdomąją - pažintinę 4 klasių 

mokinių socialinę-pilietinę veiklą. 

2. Socialinė - pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis, įtraukiama į 

Progimnazijos ugdymo planą. Ji organizuojama vadovaujantis 2019 - 2020 m. m. ir 2020 - 2021 m. m. 

Bendraisiais ugdymo planais, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtomis rekomendacijomis, 2008 m. 

Pagrindinio ugdymo pilietiškumo metodinėmis rekomendacijomis, Pagrindinio ugdymo mokinių pilietiškumo 

ugdymo pasiekimų, jų vertinimo kriterijų, įgyvendinimo būdų ir priemonių 2018 m. lapkričio 8 d. aprašu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ pakeitimo ir atžvelgiant į Progimnazijos veiklos planus. 

3. Aprašas reglamentuoja socialinės - pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo Panevėžio Rožyno 

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

 

II SKYRIUS 

SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Socialinės - pilietinės veiklos tikslas - skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, 

ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją per visuomenei naudingą darbą, būtiną aktyviam ir atsakingam 

dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

5. Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai: 
 

 5.1. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos 

gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę; 

    5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinti jų tautinę saviraišką; 

    5.3. stiprinti Progimnazijos kultūrą; 

    5.4. tobulinti mokytojų kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityse. 

6. Socialinės – pilietinės veiklos kryptys: pilietinė, ekologinė, pagalbos mokyklai:  

    6.1. Pilietinė kryptis: pilietinių iniciatyvų organizavimas, veikla savivaldoje, mokyklos internetinio 

puslapio papildymas, pagalba mokykloje organizuojant apklausas, tyrimus, bei jų apibendrinimas, 

dalyvavimas bendruomenės veikloje, pagalba kuriant mokyklos muziejų, fiksuojant mokyklos istorijos faktus 

ir t.t. 

    6.2. Ekologinė kryptis: mokyklos ir mikrorajono aplinkos tvarkymas, dalyvavimas projektuose, miesto ar 

respublikos ekologinėse akcijose ,,Darom‘‘, ,,Maisto bankas‘‘, renkant makulatūrą ir t.t. 
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    6.3. Pagalbos mokyklai: individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, pagalba 

organizuojant renginius, išvykas, mokyklą atstovaujant ir garsinant jos vardą sportinėse varžybose, 

kultūriniuose renginiuose, laikraščio leidyba, progimnaziją reprezentuojančių suvenyrų gamyba, reklaminių 

bukletų kūrimas ir leidyba, klasių valandėlių ruošimas ir vedimas, renginių organizavimas klasėje, 

progimnazijoje, pagalba bibliotekoje, skaitykloje, pagalba mokytojams tvarkant kabinetus, rengiant 

priemones, atnaujinant mokyklos interjerą, puošiant mokyklą, inventoriaus remontas ir t.t. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAVIMAS, APSKAITA  

 

7. Socialinė - pilietinė veikla vykdoma po pamokų, mokiniui patogiu laiku ir neįskaičiuojama į 

privalomų savaitinių pamokų skaičių. 

8 Socialinė - pilietinė veikla vykdoma per mokslo metus ir mokinys surenka privalomą valandų skaičių: 

8.1. 4 kl. – 6 val.;  5-6 kl. - 10 val.; 7-8 kl. – 12 val. 

8.2. progimnazijos poreikiams skiriama 60% visos socialinės - pilietinės veiklos valandų veikla, atlikta 

bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis neatliepiant progimnazijos poreikiams, negali 

viršyti 40% visų valandų skaičiaus; 

8.3. socialinės - pilietinės valandos surenkamos iš visų siūlomų krypčių panašiomis dalimis.  

9. Socialinės - pilietinės veiklą kuruoja, apskaitą Eduka dienyne vykdo klasės auklėtojas.  

10. Mokinys, atlikęs dalį socialinės - pilietinės veiklos kitoje įstaigoje, apie atlikimą pateikia veiklą 

patvirtinantį dokumentą, su atsakingo asmens parašu ir antspaudu. 

11. Už ugdymo dienomis vykdomą mokinių socialinę-pilietinę veiklą valandos skiriamos metodinės 

tarybos nutarimu. 

12.  Mokiniui, per mokslo metus neatlikus visos/dalies privalomos socialinės - pilietinės veiklos, 

mokinių atostogų metu skiriamas papildomas darbas, išskyrus Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu numatytu atveju: 

12.1. 8-os klasės mokiniui pažymėjimas išduodamas po papildomų darbų atlikimo; 

12.2. 8-os klasės mokiniui neatlikus šios veiklos, pažymėjime įrašomas atitinkamas įrašas (pagal 

nustatytą pažymėjimų išdavimo tvarką). 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Socialinės - pilietinės veiklos apskaitos kontrolę vykdo ir socialinę - pilietinę veiklą koordinuoja 

5-8 klases direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už socialinę - pilietinę veiklą mokykloje. 

14. Su Socialinės-pilietinės veiklos tvarka 4-8 klasių mokiniai supažindinami klasės valandėlių metu. 

 

 ______________ 

 


