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VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis
Bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo
departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“.
2. I – II klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Socialinei – pilietinei veiklai skiriama 20
valandų per vienerius mokslo metus.Už socialinę – pilietinę veiklą mokiniai atsiskaito du kartus per mokslo
metus.
3. Socialinė - pilietinė veikla (toliau – Veikla) yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, ji
įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, atsižvelgiama į pilietiškumo ugdymą,
bendruomenės, mokyklos tradicijas, vykdomus projektus, kultūrinėmis ir socializacijos programomis.
4. Tvarkos aprašas numato socialinės veiklos organizavimo principus: socialinės veiklos tikslą, uždavinius,
veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę.
5. TIKSLAI – ugdyti dorovines nuostatas pilietinėje ir visuomeninėje veikloje; skatinti aktyviai ir atsakingai
dalyvauti mokyklos gyvenime.
6. Uždaviniai:
6.1. stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;
6.2. ugdyti ir puoselėti mokinių pilietinę suvivoką;
6.3. didinti mokinių visuomeninį ir pilietinį aktyvumą;
6.4. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, komandinius, socialinius, darbo veiklos gebėjimus.
II. VEIKLOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS
7. I - II klasių mokinių veikla 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.
III. VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS
8. Socialinė veikla apima šias kryptis: pilietinę, ekologinę, socialinę - savanorišką.

8. 1. Pilietinė kryptis:
8.1.1. dalyvavimas pilietinėse akcijose mieste ir mokykloje;
8.1.2. aktyvi veikla mokyklos savivaldoje;
8.1.3. pilietinių iniciatyvų organizavimas (valstybinių švenčių: Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir
t.t., atmintinų dienų, akcijų organizavimas).
8.1.4. Dalyvavimas projektiniuose darbuose.

8.2. Ekologinė – aplinkosauginė veikla:
8.2.1. klasės aplinkos tvarkymas;
8.2.2. mokyklos aplinkos tvarkymas, pagal poreikį ir susitarimą - Naujosios Vilnios rajono tvarkymas;
8.2.3. dalyvavimas ekologinėje akcijoje „DAROM“.
8.2.4. ekologinių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose.

8.3. Socialinė ir savanoriška veikla:
8.3.1. mokyklos renginių, sportinių varžybų organizavimas;
8.3.2. budėjimas gimnazijoje;
8.3.4. mokyklos stendų ruošimas;
8.3.5. dalyvavimas atnaujinant mokyklos interjerą, kuriant svetingą aplinką;
8.3.6. dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo renginiuose;
8.3.7. savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, labdaros akcijose, gyvūnų globos
namuose,neįgaliųjų dienos centruose ir t.t.
8.3.8. dalyvavimas organizuojant akcijas: saugaus eismo keliuose, „Aš už vaikystę be patyčių“,
„Tolerancijos kodeksas“, „Laiškai nuo angelo sargo“, Gerumo akcija, „Atšvaitas saugo tave“, „Būk
sveikas“, „Tylos stebulinga versmė“, „Gėlė vietoj cigaretės“, „Nevėluok“, pasaulinės AIDS dienos minėjime
ir kt.

