
 

 

 

PATVIRTINTA 

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos  

Direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. 

Įsakymas Nr. V-37 

 

PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ 

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS FIKSAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Socialinė-pilietinė veikla – tai sudėtinė mokykloje įgyvendinamos bendruomenės stiprinimo 

programos dalis, kuri leidžia ne tik stiprinti klasės / mokyklos bendruomenės santykius, bet ir 

ugdo vertybines nuostatas. 

2.  Įgyvendindami socialinės praktikos veiklą mokiniai ugdosi pilietinę bei socialinę 

kompetencijas: pagarbiai žvelgia į žmones, pozityviai bendrauja, yra atsakingi, padeda kitiems, 

dalyvauja bendruomenės bei visuomenės gyvenime. Sudaromos sąlygos vaikui ugdytis pagarbą 

žmogaus teisėms ir laisvėms, mus supančiai aplinkai, rengtis savarankiškam gyvenimui ir 

integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje. 

3. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos 

ugdymo planą. 

4. Šis aprašas reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos fiksavimo ir apskaitos Prienų rajono 

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje tvarką. 

5. Tvarkos aprašo nuostatomis vadovaujasi 5–10 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, 

švietimo pagalbos mokiniui specialistai. 

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR KRYPTYS 

6. Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų 

pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios 

visuomenės gyvenime. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą; 

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

7.3. Didinti mokinių visuomeninį aktyvumą; 

7.4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir 

veiklos gebėjimus. 

8. Socialinės- pilietinės veiklos kryptys ir veiklos: 

Veiklos kryptis Socialinės pilietinės veiklos aprašymas Ugdomos 

kompetencijos 

Socialinė veikla  Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, 

psichologinių ar kitokių sunkumų. 

 Savanoriška veikla nevyriausybinėse 

organizacijose. 

 Pagalba vienišiems seneliams arba 

žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. 

Socialinės, 

komunikavimo, 

asmeninės, pažinimo 

kompetencijos. 

Ekologinė 

veikla 
  Pagalba tvarkant mokyklos aplinką. 

 Visuomeninių aplinkų (kapų, parkų ar kitų 

teritorijų tvarkymas). 

Socialinės, asmeninės, 

iniciatyvumo, socialinės 

kompetencijos. 

Kūrybinė veikla  Dekoracijų gamyba ir mokyklos erdvių / 

aplinkų dekoravimas. 

 Pagalba klasės vadovui / administracijai / 

mokytojams įgyvendinant kūrybines užduotis, 

Iniciatyvumo-

kūrybiškumo, dalykinės, 

mokėjimo mokytis, 

asmeninė, 



 

 

organizuojant renginius. komunikavimo 

kompetencijos 

Projektinė 

veikla 
 Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai 

renginiuose / projektuose. 

 Dalyvavimas klasės ar mokyklos mokinių 

savivaldos renginiuose / veikloje. 

Iniciatyvumo-

kūrybiškumo, dalykinės, 

mokėjimo mokytis, 

asmeninės 

kompetencijos 

Kita veikla  Pagalba tvarkant mokyklos inventorių, 

kabinetus ar kt. 

Asmeninė, iniciatyvumo 

kompetencijos. 

 

III. MOKINIŲ SOCIALINĖS VEIKLOS FIKSAVIMAS IR APSKAITA  

9. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. 

10. Už socialinės-pilietinės  veiklos atlikimą yra atsakingas pats mokinys, tačiau šią veiklą gali 

inicijuoti klasių vadovai, mokytojai, administracija, bibliotekininkė, mokinių savivaldos nariai, 

ūkvedys, pagalbos mokiniui specialistai ir kt.  

11. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės-pilietinės 

veiklos atlikimo būdus, trukmę ir aptaria galimas veiklos kryptis. 

12. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą 

pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu 

Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

13. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama individualiai kiekvienam mokiniui socialinės veiklos 

žurnale (žr. 1 priedą). Įrašą žurnale atlieka asmuo organizavęs socialinę-pilietinę veiklą, o 

mokinys pasirašo.  

14. Mokiniui, atlikusiam 1 valandos trukmės socialinės-pilietinės veiklos darbus, įrašoma 

„įskaita“ (įsk) į elektroninį dienyną. Įrašus elektroniniame dienyne atlieka klasės vadovas.   

15. Mokinių socialinė-pilietinė veikla fiksuojama pasibaigus trimestrui. Mokinys socialinę-

pilietinę veiklą turi atlikti sistemingai, bent 1 valandą  per trimestrą. Jeigu mokinys per trimestrą 

neatliko nei vienos socialinės-pilietinės veiklos, jam trimestre įrašoma „neįskaita“ (nsk). 

16. Mokiniai, kurie neatliko privalomų 10 socialinės-pilietinės veiklos valandų, privalo ją 

atlikti iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Tik atlikęs privalomą socialinės-pilietinės veiklos 

valandų skaičių mokinys yra keliamas į aukštesnę klasę. 

17. 8 arba 10 klasės mokiniui, neturinčiam reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų 

skaičiaus, pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimai išduodami tik jas atlikus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Mokiniams, kurie atliko 15 ir daugiau valandų, skirtų socialinei-pilietinei veiklai, gali būti 

apdovanojami mokyklos direktoriaus padėka. 

19. Socialinės-pilietinės veiklos stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

__________________________________ 

  



 

 

 
_________________________________(vardas, pavardė)  

SOCIALINĖS/ PILIETINĖS / VISUOMENINĖS / SAVANORIŠKOS VEIKLOS ATLIKIMO FIKSAVIMAS 20.....–20..... M.M.  

(Privaloma 10 valandų per mokslo metus. Surinkus 1 val. įrašoma įskaita į elektroninį dienyną. Atlikus socialinės pilietinės veiklos 15 val. ir 

daugiau, skiriama mokyklos direktoriaus padėka) 

 

Klasė___Klasės auklėtojas______________________________  
Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Ugdomos 

kompetencijos 1 

Veiklos 

trukmė 

Atlikimo data Veiklos vadovo 

parašas 

Mokinio 

parašas 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        

Iš viso val. per mokslo metus:  Klasės vadovo parašas 

Mokinio refleksija apie socialinę veiklą:  

 

 

 

                                                 
1 Kompetencijos pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą (2015): asmeninė, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė-pilietinė, 

kultūrinė, kūrybiškumo. Dokumento nuoroda, prieiga per internetą: http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf 

 

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf

