
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

5-8 klasėse privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau 
kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. 

Socialinė-pilietinė veikla Vilniaus Maironio progimnazijoje organizuojama 
vadovaujantis Vilniaus Maironio progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos 
organizavimo aprašu.

Mokiniai gali užsiimti socialine-pilietine veikla progimnazijoje arba už 
progimnazijos ribų.

Informacijos apie savanorystę galima rasti:
https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
https://www.neformalusugdymas.lt/socialine-pilietine-veikla-1
www.savaplatforma.lt

Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, 
naudodami mokyklos parengtą apskaitos lapą.

Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą vykdo klasės auklėtojas 

e. dienyne pagal užpildytus apskaitos lapus.

Socialinės-pilietinės veiklos atlikimą už mokyklos ribų patvirtina atitinkama 
įstaiga, pateikdama raštą su atsakingo asmens parašu ir antspaudu arba 
pildydama Mokinio socialinės pilietinės veiklos apskaitos lapą. 

Klasės auklėtojas, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri 
socialinės-pilietinės veiklos suvestinę.

Pasibaigus mokslo metams klasės auklėtojas klasės rezultatų suvestinėje 
pateikia duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą. 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Pagalba mokytojams, klasės auklėtojai, kitiems darbuotojams:

• mokyklos erdvių apipavidalinimas, jaukios aplinkos kūrimas;

• pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus;

• budėjimas pertraukų metu;

• budėjimas renginių metu;

• pagalba klasių auklėtojams;

• mokyklos patalpų tvarkymas ir pan.

Mokyklos aplinkos tvarkymas:

• pagalba tvarkant progimnazijos aplinką;

• dalyvavimas tvarkant seniūnijos aplinką;

• dalyvavimas miesto talkose, akcijose ir pan.

Kita veikla:

• atstovavimas mokyklai vykdant

visuomeninę veiklą (akcijas, minėjimus);

• veikla Mokinių taryboje;

• dalyvavimas koncertinėse programose;

• pagalba mokykloje organizuojamuose

renginiuose (budėjimas, svečių

registravimas ir kt. darbai) ir pan.

Karitatyvinė veikla:

• pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar 

žemesnių klasių mokiniams; 

• pagalba naujai atvykusiems mokiniams;

• pagalba auklėtojai organizuojant 

renginius, išvykas; 

• pagalba organizuojant sportinę veiklą ir 

pan.

Projektinė, organizacinė veikla:

• dalyvavimas, kultūriniuose, prevenciniuose,

socialiniuose ir kt. projektuose;

• dalyvavimas akcijose;

• renginių organizavimas;

• parodų rengimas;

• dalyvavimas miesto ar respublikinėse

pilietinėse akcijose, konkursuose, projektuose;

• budėjimas mokyklos renginiuose ir pan.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
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