PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktoriaus 2017-06-22 įsakymu Nr. V-64

ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017
m. birželio 2d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, nustato mokinių socialinėspilietinės veiklos organizavimą progimnazijoje.
2. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – ugdyti mokinių pilietines ir socialines
kompetencijas, skatinti mokinių aktyvumą vykdant visuomenei naudingą veiklą.
3. Organizuojama socialinė-pilietinė veikla, siejama su pilietiškumo ugdymu,
progimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos
programomis.
II SKYRIUS
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio
ugdymo programą (10 val. per mokslo metus).
5. Socialinė-pilietinė veikla atliekama laiku po pamokų ar pamokų metu suderinus su
vadovybe renkantis vieną iš šios veiklos krypčių:
5.1. dalyvavimas klasės aktyvo veikloje;
5.2. dalyvavimas progimnazijos savivaldos veikloje;
5.3. dalyvavimas progimnazijos, miesto, respublikos įvairiose talkose, akcijose;
5.4. pagalba organizuojant klasės ir progimnazijos renginius;
5.5. pagalba tvarkant progimnazijos erdves ir aplinką (kabinetus, vadovėlių
saugyklą, biblioteką, progimnazijos teritoriją ir kt.);
5.6. dalyvavimas socialiniuose-pilietiniuose renginiuose ir iniciatyvose;
5.7. dalyvavimas miesto ir respublikos rengiamuose socialinės – pilietinės veiklos
konkursuose ir projektuose.
6. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoti gali progimnazijos taryba, mokiniai, klasių
auklėtojai, mokytojai, NVŠ būrelių vadovai, progimnazijos ir kitų įstaigų bei organizacijų
darbuotojai.
7. Socialinės-pilietinės veiklos fiksavimas:
7.1. visos klasės mokinių socialinę-pilietinę veiklą klasės auklėtojas fiksuoja TAMO
dienyno skiltyje „Klasių veiklos“. Klasės auklėtojas nurodo veiklos pavadinimą / pobūdį, valandų
skaičių, mokinius, kurie vykdė šią veiklą.
7.2.mokinių individualiai atlikta socialinė-pilietinė veikla gali būti fiksuojama priede
Nr.1 ir pateikiama klasės auklėtojui dėl fiksavimo TAMO dienyne.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Rugsėjo mėnesį klasių auklėtojai supažindina mokinius su šios Tvarkos aprašu.
9. Birželio mėnesį socialinės-pilietinės veiklos organizavimas ir vykdymas aptariamas
klasių valandėlių metu.
10. Ugdymo proceso pabaigoje klasių auklėtojai socialinės-pilietinės veiklos
informaciją pateikia soc. pedagogei, atsakingai už socialinę veiklą.
11. Birželio mėnesį socialinės-pilietinės veiklos organizavimas ir vykdymas
aptariamas Mokytojų tarybos posėdyje.

Suderinta:
Mokytojų tarybos posėdyje 2017-06-22
Protokolo Nr. PT-9

Priedas Nr.1

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
________klasės mokinio (ės) ____________________________
socialinės–pilietinės veiklos ataskaitos lapas už 20__ - 20 __ m. m.
Veiklos pobūdis

Data

Valandų
skaičius

Veiklą patvirtinantis asmuo
(Vardas, pavardė, parašas)

Klasės vadovas _______________________________________________________

