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PLUNGĖS RAJONO KULIŲ GIMNAZIJOS
SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS.
Socialinės – pilietinės veiklos vykdomos per formalųjį ir neformalųjį švietimą. Socialinėpilietinė veikla yra siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės
tradicijomis, savanoryste, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos
programomis ir pan.

II. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA.
5 - 6 klasių mokinių veikla turėtų būti labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių
kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, gimnazijos bendruomenėje.
7 - 8 klasių mokinių veikla turėtų būti labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo
dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos
bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje.
I g – II g klasių mokinių veikla galėtų būti orientuota į platesnio visuomeninio konteksto
suvokimą; visuomeninės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su
darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę
už savo pasirinkimus.
Veiklos trukmė
5–II g klasių mokiniai socialinei- pilietinei veiklai kiekvienais mokslo metais skiria ne mažiau
kaip 10 valandų.
Tikslas
Ugdyti mokinių socialines ir pilietines, lyderystės kompetencijas, skatinti kūrybiškumą, altruizmą,
savanorystę, plėtoti socialinę partnerystę.
Ugdomi socialiniai pilietiniai gebėjimai
Mokiniai mokosi:
 tolerancijos – gerbti ir toleruoti įvairių kultūrų, lyčių, socialinių ir amžiaus grupių žmones;
 pažinti savo ir kitų teises ir pareigas;
 suvokti save kaip bendruomenės ir visuomenės narius;
 konstruktyviai bendradarbiaudami siekti bendro tikslo;
 valdyti konfliktus, kurti ir palaikyti draugiškus santykius, padėti kitiems; veikti
socialinėje aplinkoje (ugdytis norą veikti žmonių gerovei ir inicijuoti kaitą).
Socialinės – pilietinės veiklos fiksavimas
Socialinė – pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne TAMO. Jei mokinys nesurenka
valandų, klausimas svarstomas mokytojų tarybos posėdyje, skiriamas papildomas laikotarpis,
rekomenduojama veikla. Surinkę daugiausiai valandų, mokiniai gali būti skatinami.
III. MOKYKLOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Socialinės - pilietinės veiklos kryptys: pagalba gimnazijai, ekologinė, projektinė, socialinė
(pedagoginė pagalba) ir kita.
Kryptis
Veikla
Atsakingas
Pagalbos
Dailės, technologijų
 darbas gimnazijos bibliotekoje;
mokyklai
ir
kūno
kultūros
 gimnazijos interjero atnaujinimas, bendrųjų erdvių
veikla
mokytojai, dalykų moapipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas;
 pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, kytojai, ūkio dalies
vedėja, direktoriaus
metodinę medžiagą, leidžiant stendus;
pavaduotoja ugdymui,
 pagalba klasių auklėtojams;
 gimnazijos patalpų tvarkymas, mokymo priemonių klasių vadovai.
kūrimas.
Ekologinė
Klasių
vadovai,
 gimnazijos aplinkos tvarkymas;
veikla
biologijos
mokytoja,
ūkio
 pagalba tvarkant Kulių miestelio aplinką;
dalies vedėja, direktoriaus
 pagalba tvarkant Kulių lankytinas vietas;
 dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse pavaduotoja ugdymui.
akcijose, projektuose;
 kapinių tvarkymas.
 dalyvavimas pilietinio ugdymo, preven-ciniuose, Administracija,
socialinė
pedagogė,
socialiniuose, ugdymo karjerai projektuose;
specialioji
pedagogė,
 gerumo akcijos;
dalykų mokytojai, klasių
 renginių organizavimas;
vadovai,
neformaliojo
 parodų rengimas.
ugdymo būrelių vadovai.
Socialinė
Dalykų
mokytojai,
 individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar
(pedagoginės žemesnių klasių mokiniams;
socialinė
pedagogė,
pagalbos)
specialioji
pedagogė,
 pagalba pradinių klasių mokytojams;
veikla
 pagalba 5-IIg klasių vadovams organizuojant logopedė, neformaliojo
ugdymo būrelių vadovai,
renginius, išvykas;
klasių vadovai.
 pagalba organizuojant sportinę veiklą.
Projektinė
veikla

Kita veikla

Klasių
vadovai,
 atstovavimas gimnazijai vykdant visuomeninę veiklą
bibliotekos
vedėja,
(dalyvavimas olimpiadose, kultūriniuose, sporto
dalykų
mokytojai,
renginiuose, akcijose, žygiuose, minėjimuose);
direktoriaus pavaduotoja
 dalyvavimas koncertinėse programose;
 pagalba gimnazijoje organizuojamuose renginiuose; ugdy-mui, neformaliojo
ugdymo būrelių vadovai.
 pagalba tvarkant gimnazijos internetinę svetainę
(žinučių rašymas);
 pagalba organizuojant gimnazijoje apklausas, tyrimus
bei juos apibendrinant;
 aktyvi veikla gimnazijos savivaldos institucijose;
 savanoriškas darbas gimnazijoje (sporto varžybų
organizavimas, klasių valandėlių ruošimas, judriųjų
pertaukų organizavimas ir kt.);
 atsakingas mokyklinės uniformos dėvėjimas pamokų
ir gimnazijos švenčių metu;
 savanorystė už gimnazijos ribų.

PASTABOS
1. Už dalyvavimą pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai
projektuose skiriama 1val., jei mokinys elgėsi kultūringai ir drausmingai (nesinaudojo
mobiliuoju telefonu, nesikalbėjo, netrukdė kitiems ir pan.).
2. Už savanorystę už mokyklos ribų (pvz. nevyriausybinės visuomenės organizacijos,
savanorystė „Maisto banke“ ir pan.) - 5val., pateikiant raštą su atsakingo asmens
parašu ir anspaudu.
3. Už dalyvavimą turistiniame žygyje - 1-3 val., jei mokinys elgėsi drausmingai,
kultūringai, atliko įvairias užduotis.
4. Už sąžiningą uniformos dėvėjimą per visus mokslo metus - 1val.
5. Už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose - 1-2 val.
6. Už darbą gyvūnų prieglaudoje, Kulių bažnyčioje, Pakutuvėnuose, autobusų stotelėje ir
kt.- dirbtų valandų skaičius.
7. Už visas kitas veiklas skiriama - 1 val.
Su socialinės – pilietinės veiklos kryptimis, veikla, skiriamų valandų kiekiu mokiniai
supažindinami pasirašytinai.

