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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Socialinės veiklos aprašas reglamentuoja Gimnazijos mokinių socialinę veiklą (toliau – 

socialinė veikla), grindžiamą 2015-2017 m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planu. 

2. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pradinio, pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į 

Gimnazijos ugdymo turinį, kurį įgyvendinama per kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, 

praktinę, socialinę veiklą. 

3. Planuojant ir įgyvendinant mokinių socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus 

tarpsnio ypatumus bei Gimnazijos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus. 

4. Socialinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, ugdyti mokinių aktyvią 

pilietinę poziciją, per visuomenei naudingą veiklą. 

5. Socialinės veiklos uždaviniai: 

5.1. Plėtoti pilietinį ugdymą Gimnazijoje. 

5.2. Puoselėti bendražmogiškąsias vertybes ir pilietinį sąmoningumą. 

5.3. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. 

5.4. Didinti mokinių visuomeninį ir pilietinį aktyvumą. 

5.5. Formuoti socialinius gebėjimus, savarankiškumą bei atsakomybės jausmą. 

 

II. SOCIALINĖS VEIKLOS TURINYS IR FORMOS 

 

6. Socialinės veiklos turinį sudaro šios veiklos kryptys – socialinė, ekologinė, projektinė 

veikla, pagalba Gimnazijai ir kt. 

7. Socialinės veiklos trukmė: 



7.1. 1-4 kl. ne mažiau 5 val. per mokslo metus; 

7.2. 5-6 kl. ne mažiau 10 val. per mokslo metus; 

7.3. 7-8 kl. ne mažiau 15 val. per mokslo metus; 

7.4. 9-10 kl. ne mažiau 20 val. per mokslo metus. 

8. Socialinės veiklos turinys ir formos: 

8.1. savitarpio pagalba (mokiniui, turinčiam mokymosi spragų); 

8.2. budėjimas Gimnazijoje – klasėje, koridoriuose, renginiuose; 

8.3. visuomeninei naudinga veikla klasėje (seniūnai, budintys, atsakingi už renginių 

organizavimą); 

8.4. pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams, techninio personalo darbuotojams, 

Gimnazijos pagalbos mokytojui ir mokiniams specialistams, bibliotekos vedėjai; 

8.5. Gimnazijos patalpų ir jos aplinkos tvarkymas; 

8.6. veikla, nukreipta į Gimnazijos įvaizdžio kūrimą; 

8.7. direktoriaus įsakymu atstovavimas renginiuose reprezentuojančiuose

 Gimnaziją (olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt.); 

8.8. žemesnių klasių mokinių kuravimas; 

8.9. pagalba organizuojant ir pravedant Gimnazijoje vykdomas šventes, renginius, akcijas, 

sporto varžybas ir kt.; 

8.10. darbas Gimnazijos ir literatūriniams Aleksandro Puškino muziejuje; 

8.11. dalyvavimas pilietinėse, aplinkosaugos ir kitose gamtosaugos akcijose. 

9. Socialinę   veiklą   koordinuoja bei  prižiūri direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pagal 

kuruojamas klases. 

10. Už socialinės veiklos įgyvendinimą atsakingi klasės vadovai ir socialinis pedagogas. 

11. Klasės vadovas supažindina mokinius su socialinės veiklos reikšme, turiniu, kryptimis, 

formomis ir atskaitomybe. 

12. Mokinių socialinė veikla žymima socialinės veiklos apskaitos lapuose (priedas 1). 

13. Klasių vadovai kas pusmetį apibendrina nuveiktos socialinės veiklos rezultatus ir pasibaigus 

mokslo metams, pateikia ataskaitą klasę kuruojančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

14. Mokinys laisvai apsprendžia dėl pasirinktos socialinės veiklos krypties, turinio ir formos bei 

ją derina su klasės vadovu arba socialiniu pedagogu. 

 

 



Priedas 1 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO VIDURINĖS GIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

20____-20____m.m. 

 

Klasė ...................... Mokinio vardas, pavardė......................................................................... ... 

 

Eil

. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Valandų 

skaičius 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Data Parašas 

1.      

2.      

3.      

      

 

…….. kl. klasės vadovas - 

Socialinė pedagogė - 

Direktorės pavaduotoja - 

ugdymui. 


	VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
	II. SOCIALINĖS VEIKLOS TURINYS IR FORMOS

