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KRAŽIŲ GIMNAZIJA

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  TVARKA

I. Bendrosios nuostatos

1. Socialinė veikla organizuojama vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 m.m. Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo  programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintas 2015 m. gegužės 6 d. 

įsakymu Nr. V-4572. 

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

ugdymo planą.

3. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.

4.  Socialinės veiklos tikslas – ugdyti mokinių asmenines ir karjeros pažinimo, socialines 

kompetencijas bei pilietiškumą.

 

II. Socialinės veiklos organizavimas

5. Socialinė veikla organizuojama:

5.1 5-6 kl. mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje,

klasės bendruomenėje.

5.2 7-8 kl. mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi,

jų  plėtotę,  dalyvaujant  mokyklos  savivaldoje,  vietos  bendruomenės  ir  jaunimo  organizacijų

veikloje.

5.3 1-2 gimnazinių klasių mokinių veikla orientuota į motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo

rinkos  poreikiais,  prisiimant  atsakomybę  už  savo  pasirinkimus,  savanorišką  veiklą,  dalyvavimą

nevyriausybinėse organizacijose.

6. Socialinės veiklos kryptys - pilietinė, ekologinė, savanoriška veikla ir pagalba gimnazijoje bei

Kražių miestelyje.

6.1. Mokinių pilietinę kryptį sudaro: dalyvavimas pilietinėse akcijose miestelyje bei mokykloje,

aktyvi  veikla  mokyklos  arba  klasės  savivaldoje,  pilietinių  iniciatyvų  organizavimas  (kapinių

tvarkymas, lankymasis senelių namuose ir t.t.), mokyklos arba klasės internetinio puslapio kūrimas

arba atnaujinimas;

6.2. Mokinių ekologinę kryptį sudaro: dalyvavimas akcijoje „Darom“, Kražių miestelio aplinkos

tvarkymas; mokyklos aplinkos tvarkymas, galvaninių elementų rinkimas;



6.3.  Mokinių savanorišką kryptį sudaro: socialinė pagalba pagyvenusiems žmonėms, kūrybinių

gerumo akcijos, individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems žemesniųjų klasių mokiniams;

6.4.  Pagalbos  mokyklai  kryptį  sudaro:  klasių  valandėlių  ruošimas  ir  vedimas,  renginių

organizavimas klasėje bei mokykloje, darbas su klasės dokumentacija, mokyklos stendų aktualiomis

temomis  ruošimas,  dalyvavimas  mokyklos  bei  klasės  projektuose,  prevencinėse  programose,

renginių  organizavimas  mokykloje,  parodų  rengimas,  darbas  mokyklos  bibliotekoje,  mokyklos

atstovavimas  visuomeninėje  veikloje  (dalyvavimas  olimpiadose,  miestelio  kultūriniuose

renginiuose.

6.5. Saugos ir sveikatinimo kryptį sudaro: vyresniųjų klasių mokinių sporto ir sveikatingumo  

veiklų pravedimas  pradinių klasių mokiniams,  policijos padėjėjų veiklos užtikrinant saugų 

jaunesnių draugų elgesį kelyje. 

7.  Socialinės veiklos trukmė: 5-6 klasių mokiniams - 10 val., 7-8 klasių mokiniams - 12 val.,

1-2 gimnazinių klasių mokiniams - 14 val. per mokslo metus;  3-4 gimnazinių klasių mokiniams - 

5 val. per dvejus mokslo metus.

8. Mokinys turi teisę laisvai pasirinkti kokioje veikloje nori dalyvauti.

9. Socialinę veiklą organizuoja atsakingi asmenys: klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis

pedagogas, psichologas, kiti mokyklos darbuotoja.

10.  Socialinė  veikla  fiksuojama   socialinės  veiklos  apskaitos  lape.  Mokytojas,  kurio  siūlomoje

socialinėje veikloje mokinys dalyvauja, įsipareigoja pildyti atliekamos socialinės veiklos apskaitos

lapą. Klasės vadovas parašo prie mokinio pavardės surinktų valandų skaičių (pvz.5) jei jų nėra -

„ Neįskaityta“. 

III. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

11. Už socialinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir priežiūrą gimnazijoje yra atsakingas

skyriaus vedėjas.

         10.  Už socialinės  veiklos organizavimą bei  vertinimą gimnazijoje  yra atsakingi  klasės

auklėtojai ir kiti darbuotojai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, informacijos

centro, valgyklos vedėja, raštinės darbuotojai ir kt.), priklausomai nuo veiklos krypties ir turinio.

         11. Socialinė veikla gimnazijoje  yra suderinta su atsakingu už šią sritį  asmeniu,  klasės

auklėtoju. Ji laisvai pasirenkama iš  pateikiamo Socialinės veiklos krypčių sąrašo (priedas Nr. 1) ir

žymima Socialinės veiklos apskaitos lape (priedas Nr. 2), kuris išduodamas vieneriems metams.

         12. Socialinės veiklos pasiūla 5–8, I-II gimnazinių klasių mokiniams (Socialinės veiklos

krypčių sąrašas) skelbiamas mokiniams ir mokytojams prieinamoje vietoje.

         13. Klasės auklėtojai pateikia mokiniams Socialinės veiklos apskaitos lapus bei supažindina

su Socialinės veiklos krypčių sąrašu. Apskaitos lapus jie tikrina kas 3 mėnesius.



         14. Mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas suskaičiuoja kiekvieno mokinio socialinės 

veiklos trukmę iš mokinių Socialinės veiklos apskaitos lapų. Eilutėje ties mokinio pavarde įrašo šios

veiklos valandų skaičių, stulpelio viršuje užrašo ,,Per mokslo metus”, o jo apačioje nurodo datą ir 

pasirašo.

        15. Mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 2 savaitėms iki mokslo metų 

pabaigos, administracija nukreipia tuo metu mokyklai svarbiai socialinei veiklai (klasės vadovas iki 

to laiko apie tokius mokinius informuoja mokyklos socialinį pedagogą). 

                                            ____________________________

PARENGĖ

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja

Ž.Šiaudvytienė

SUDERINTA

Kl. auklėtojų  metodinės grupės susirinkime

2015-08-28

PRITARTA

Mokytojų tarybos posėdyje

2015-08-31



1 priedas

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS   2015-2016 m.m

Kryptis Veikla Val. skaičius Atsakingas

1. 
Darbinė 
veikla

- kabinetų tvarkymas;

- budėjimas klasėse, valgykloje;
- klasių stendų paruošimas;
- gimnazijos  aplinkos ir patalpų priežiūra ir 
tvarkymas (stendų, langų, scenos puošyba);
- darbas g-jos bibliotekoje ir vadovėlių 
saugykloje.

Pagal išdirbtą laiką

1  per trimestrą
1  per trimestrą
pagal išdirbtas val. (ne 
pamokų metu)
1-2 per trimestrą

Kl. auklėtojas, 
dalykų mokytojai
Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas
Ž.Šiaudvytienė
L.Kasparaitė
J.Karpenkienė 
V.Garbenienė

2. 
Altruistinė 
veikla

Pagalba:
- senjorams, 
- sergantiems, 
- neįgaliems. 
Dalyvavimas gerumo akcijose.

Pagal išdirbtą laiką

1-2

Kl. auklėtojas
N.Partauskienė
Dalykų mokytojai

Soc. pedagogė
3. 
Savanoriška
veikla

Pagalba: 
- bažnyčiai, 
- policijos rėmėjų veikloje,
- Kražių girininkijai, 
- Kražių seniūnijai.
- kultūros centrui (bibliotekai, muziejui, 
organizuojant renginius).

Pagal išdirbtą laiką N.Partauskienė
Soc. pedagogė
Ž.Šiaudvytienė

Kl. auklėtojas
4.
Ekologinė 
veikla

- galvaninių elementų rinkimas, buitinės 
technikos rinkimas; 
- gimnazijos teritorijos priežiūra, aplinkos 
puoselėjimas (pvz. gėlių auginimas);
- miestelio aplinkos tvarkymas;
- civilinių kapinių tvarkymas;
- dalyvavimas akcijose.

Val. už surinktą kiekį

1-2 per mokslo metus

1-2
1-2
2

K.Remeika

K.Leščauskis 
Dalykų mokytojai
Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas, 
dalykų mokytojai

5.
Projektinė 
veikla

- dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 
varžybose ne pamokų metu;
- dalyvavimas pilietinio ugdymo, 
socialiniuose (apklausos, tyrimai), profesinio 
orientavimo projektuose;
- dalyvavimas klasės ir gimnazijos 
savivaldos (pagal direktoriaus įsakymą) 
darbe.

1 val. už išvykimą

1-2 per mokslo metus

1-2 per mokslo metus

Dalykų mokytojai

Kl. auklėtojas
Ž.Šiaudvytienė
A.Pociuvienė

Ž.Šiaudvytienė

6.
Kita veikla

Pagalba klasės auklėtojui:
- kl. valandėlių vedimas;
- kl. renginių organizavimas;
- lankomumo apskaitos tvarkymas;
- seniūno ir jo pavaduotojo veikla.
Pagalba atskirų dalykų mokytojams, 
administracijai ir pagalbiniam personalui:
- pagalba tvarkant g-jos internetinę svetainę.
Pagalba kl. draugams ir žemesnių kl. 
mokiniams.

1 
1
1   per 3 mėn.
1-3 per mokslo metus
Pagal išdirbtą laiką

1-2 per mokslo metus
1-2 per trimestrą

Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas
Kl. auklėtojas
Dalykų mokytojai
Ž.Šiaudvytienė

J.Karpenkienė
Dalykų mokytojai



Priedas Nr. 2
KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ GIMNAZIJOS

_______KL. MOKINIO_________________________________________________
(vardas, pavardė)

2014-2015 m.m. surinktų socialinių valandų skaičius - ________

SOCIALINĖS VEIKLOS 2015 – 2016 M.M.
APSKAITOS LAPAS

Eil.
Nr.

Veiklos kryptis, veikla Val. 
skaičius

Data Veiklą organizavusio asmens 
v., pavardė,  parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bendras valandų skaičius

Data 

Klasės auklėtojo v., pavardė, parašas                
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