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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 
TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 
balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 27 punktu įteisinta privaloma ugdymo proceso dalis — 
socialinė-pilietinė veikla. 

1. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma ir neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo 
programos dalis, įtraukiama į mokyklos ugdymo planą.  

2. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 
ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, pilietiškumo ugdymo, 
kultūrines ir socializacijos programas. 

3. Mokyklos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis ir siekia ugdyti asmenybę, kuri 
nepasitenkina vien asmeninio tobulumo doktrina, o siekia padėti kitiems. Todėl ypač svarbu 
mokiniams išsiugdyti pilnaverčio ir nesavanaudžio žmogaus įprotį.  

4. Socialinė-pilietinė veikla — tai sudėtinė mokykloje įgyvendinamos Klasės bendruomenės 
stiprinimo programos dalis, kuri leidžia ne tik stiprinti klasės bendruomenės santykius, bet ir ugdo 
vertybines nuostatas. Įgyvendindami socialinės praktikos veiklą mokiniai ugdosi pilietinę bei 
socialinę kompetencijas: į žmones žvelgia su pagarba, pozityviai bendrauja, yra atsakingi, padeda 
kitiems, dalyvauja bendruomenės bei visuomenės gyvenime. Mokiniams sudaromos sąlygas ugdytis 
pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, mus supančiai aplinkai, rengtis savarankiškam gyvenimui ir 
integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje. 
 

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas — stiprinti mokyklos bendruomenės socialinį 
tapatumą per pilietiškumą, vertybines nuostatas, savanorišką visuomenei naudingą veiklą.  

6. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai: 
6.1.  ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę 

saviraišką, organizuojant socialines-pilietines akcijas bei projektus; 
6.2. didinti visuomeninį ir politinį aktyvumą, įtraukiant mokinius į bendruomenės savivaldą, 

nevyriausybines organizacijas; 
6.3. stiprinti socialinį solidarumą, organizuojant bendruomenės kultūrinius, sportinius, 

pramoginius, laisvalaikio renginius; 
6.4. organizuoti socialinę praktiką, skatinant komandinio bei savanoriško darbo, altruizmo, 

gerumo, kultūros, etiketo, bendravimo praktinius įgūdžius; 
6.5. formuoti socialinio dalyvavimo įgūdžius, aktyvaus pilietiškumo raišką, sudarant 

galimybes spręsti bendruomenės problemas; 
6.6. socialinio teisingumo įprasminimas, organizuojant labdaros akcijas, altruistinę, 

karitatyvinę veiklą. 
 

III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
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7. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama: 
7.1. 5-6 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą  

klasės, mokyklos, mikrorajono bendruomenėje; 
7.2. 7-8 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo 

dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir 
jaunimo organizacijų veikloje; 

8. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 
8.1. darbinė; 
8.2. ekologinė; 
8.3. projektinė; 
8.4. socialinė; 
8.5. kūrybinė; 
8.6. karitatyvinė; 
8.7. savanoriavimas; 
8.8. kita. 
9. Socialinės-pilietinės veiklos trukmė: 
9.1.  5-8 klasėse ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus; 
10. Įgyvendinant Klasės bendruomenės stiprinimo programą vykdoma socialinė praktika: 
10.1. 1-4 klasių mokiniams – 5 val. per mokslo metus; 
10.2. 5-8 klasių mokiniams – 1 val. per mėnesį. 
11. Socialinę-pilietinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
12. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, 
psichologas, bibliotekos vedėjas, kiti mokyklos darbuotojai. 

13. 5-8 klasių mokiniams: 
13.1.  socialinę-pilietinę veiklą organizavęs asmuo mokinio „Aš augu“ knygelės „Socialinės 

veiklos (praktikos)“ apskaitos lape fiksuoja atliktą veiklą bei socialinės-pilietinės veiklos valandų 
skaičių; 

13.2. klasės vadovas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną informaciją apie savo klasės 
mokinių socialinę-pilietinę veiklą perkelia į elektroninį dienyną; 

13.3. mokinys „Aš augu“ knygelės „Socialinės veiklos (praktikos)“ apskaitos lape įsivertina 
socialinės-pilietinės veiklos poveikį, rezultatus, apibendrina. 

14. Mokslo metų pabaigoje klasių vadovai pateikia klasės mokinių socialinės-pilietinės 
veiklos suvestinę ir analizę atsakingam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

15. Daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali siūlyti mokyklos 
direktoriui apdovanoti padėkomis. 

 

III. MOKYKLOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Kryptis 
Klasių 
grupė 

Veikla Atsakingi 

Darbinė veikla 

5-6 
klasės 

Kabinetų, mokyklos vidaus ir išorės 
tvarkymo darbai. Dailės ir technologijų 

mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui. 

5-8 
klasės 

Dekoracijų, interjero detalių gaminimas, 
mokyklos bendrųjų erdvių kūrimas, 
puošimas, apipavidalinimas. 

7-8 
klasės 

Mokyklos patalpų, inventoriaus smulkus 
remontas  

Ekologinė veikla 
5-6 

klasės 
Mokyklos teritorijos priežiūra. 

Klasių vadovai, biologijos 
mokytojai, direktoriaus 
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7-8 
klasės 

Kapinių, parkų, mikrorajono aplinkos 
tvarkymas. Dalyvavimas miesto ar 
respublikinėse ekologinėse akcijose, 
projektuose. 

pavaduotojas ūkio 
reikalams, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui. 

Projektinė veikla 

5-6 
klasės 

Dalyvavimas klasės ir savivaldos darbe, 
parodų rengimas 

Administracija, socialinis 
pedagogas, psichologas, 
specialusis pedagogas, 
dalykų mokytojai, klasių 
vadovai, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai. 

7-8 
klasės 

Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 
prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo 
karjerai projektuose, renginiuose. Renginių 
organizavimas. 

Socialinė veikla 

5-8 
klasės 

Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, 
psichologinių ar kitokių problemų. 

Dalykų mokytojai, 
socialinis pedagogas, 
psichologas, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai. 

7-8 
klasės 

Savanoriškas darbas nevyriausybinėse 
organizacijose 

Karitatyvinė 
veikla 

5-8 
klasės 

Gerumo akcijos. 
Globos namų lankymas. 
Pagalba pagyvenusiems žmonėms. 

Klasių vadovai, socialinis 
pedagogas. 

Kūrybinė veikla 
5-8 

klasės 

Edukacinių-kūrybinių dirbtuvių, renginių, 
švenčių organizavimas darželio-lopšelio 
„Klumpelė“ auklėtiniams. Renginių 
progimnazijos bendruomenei 
organizavimas. 

Klasių vadovai, dalykų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 

Kita veikla 

5-8 
klasės 

Pagalba klasės vadovui, dalykų 
mokytojams, bibliotekos vedėjui 
dalyvavimas koncertinėse programose. Klasių vadovai, 

bibliotekos vedėjas, 
dalykų mokytojai, 
direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui. 

7-8 
klasės 

Pagalba mokykloje organizuojamuose 
renginiuose (budėjimas, svečių 
registravimas ir kt. darbai). 
Mokyklos atstovavimas visuomeninėje 
veikloje (akcijos, žygiai, minėjimai), miesto 
ir šalies renginiuose.  

_________________________ 

 

 


