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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ
SKYRIAUS SOCIALINĖS VEIKLOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Aprašas  parengtas  vadovaujantis  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programų
bendraisiais  ugdymo  planais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro
įsakymu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento
raštu ,,Dėl mokinių socialinės veiklos“.

2. Socialinės veiklos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę veiklą 5-8, I-II klasėse.
3. Socialinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Ją fiksuoja klasės vadovas. Už

apskaitos lapą atsakingas mokinys, kuris atlikęs socialines valandas duoda pasirašyti atsakingam
asmeniui  (klasės  vadovui,  mokytojui,  bibliotekininkui,  seniūnui  ar  kt.).  Klasės  vadovas,
pasibaigus pusmečiui, metams, suskaičiuoja kiekvieno mokinio socialinės veiklos trukmę:

5-6 kl. – 10 val. per metus
7-8 kl. – 15 val. per metus
I-II kl. – 20 val. per metus
Klasės vadovas mokslo metų pabaigoje surenka auklėtinių socialinės veiklos apskaitos

lapus  (1  priedas),  suskaičiuoja  auklėtinių  socialinės  veiklos  valandas  ir  pateikia  ataskaitą
gimnazijos  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui,  užpildo  el.  dienyne  skiltį  „Klasės  veiklos“
(neatlikusių socialinės veiklos auklėtinių pavardes įrašo į „Klasės veiklos“ pastabas).

4.  Socialinė  veikla  apima  šias  kryptis:  pilietinę,  ekologinę,  savanorišką  pagalbą
gimnazijai.

SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS
PILIETINĖ KRYPTIS

5. Mokinių pilietinę kryptį sudaro:
5.1. dalyvavimas pilietinėse akcijose miestelyje bei gimnazijoje;
5.2. aktyvi veikla gimnazijos arba klasės savivaldoje;
5.3.  pilietinių  iniciatyvų  organizavimas  (kapinių  tvarkymas,  miestelio  tvarkymas,

seniūnijos poilsio zonų tvarkymas, Lopaičių piliakalnio tvarkymas ir t. t.);
5.4. pranešimų kūrimas gimnazijoje organizuojamuose renginiuose.

EKOLOGINĖ KRYPTIS

6. Mokinių ekologinę kryptį sudaro:
6.1. dalyvavimas akcijoje „Darom“;
6.2. Tverų seniūnijos, Medingėnų seniūnijos aplinkos tvarkymas;
6.3. gimnazijos aplinkos tvarkymas;

                     6.4. dalyvavimas aplinkosauginiuose renginiuose ir akcijose.

SAVANORIŠKA KRYPTIS

7. Mokinių savanorišką kryptį sudaro:
7.1. socialinė pagalba pagyvenusiems žmonėms;
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7.2. socialinė pagalba Tverų vaikų dienos centrui;
7.3. pagalba specialių poreikių mokiniams.

PAGALBA GIMNAZIJAI

8. Pagalbos gimnazijai kryptį sudaro:
8.1. renginių organizavimas gimnazijoje;
8.2. gimnazijos stendų ruošimas;
8.3.  dalyvavimas  gimnazijos  bei  klasės  interjero  atnaujinime,  svetingos  aplinkos

kūrime.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. 5 –8, I-II klasių moksleiviai, neįvykdę aprašo 3 punkto, įsiskolinimą turi likviduoti
iki einamųjų metų birželio 20 dienos. 
                    10. Jei mokinys neatliks socialinių valandų ir nepateiks apskaitos lapo klasės
vadovui, baigiamosiose klasėse nebus išduodamas baigimo pažymėjimas.
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Klasės vadovų metodinės grupės
2016 m. lapkričio 11 d. posėdyje
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