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KELMĖS RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 5-10 KLASIŲ 

MOKINIŲ SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagal 2009-2010 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ISAK – 1027 68 punktą įteisinta socialinė veikla, kuri 

organizuojama 5-10 klasių mokiniams.

2. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos 

ugdymo planą.

3. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.

II SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

4.  Socialinė veikla organizuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos bendrojo ugdymo departamento rekomendacijas „Dėl mokinių socialinės veiklos“, 

patvirtintas 2007-08-21:

4.1. 5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje 

klasės, mokyklos bendruomenėje.

4.2. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų 

ugdimąsi, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės veikloje.

4.3. 9-10 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio konteksto suvokimą, visuomenės 

atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, 

identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsako9mybę už savo pasirinkimus.

5.  Socialinei veiklai  per mokslo metus skiriama 5 pamokos (valandos).

6. Socialinę veiklą organizuoja ir apskaitą vykdo klasės vadovas.



2

7. Pamokinės veiklos dienomis vykdoma socialinė veikla fiksuojama klasės dienyne kartu su 

pamokine veikla.

III. MOKYKLOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Darbinė veikla Ekologinė veikla Projektinė veikla Socialinė veikla Kita veikla

1. Kabinetų, kitų 

mokyklos patalpų 

priežiūra.

2. Dekoracijų 

ruošimas, 

koridoriaus, 

klasių ir sporto 

salės 

apipavidalinimas, 

mokyklos 

interjeras.

1. Mokyklos 

teritorijos 

priežiūra.

2. Tūkstantmečio 

parko tvarkymas 

ir priežiūra.

3. Gėlynų 

priežiūra.

1. Dalyvavimas 

prevenciniuose, 

pilietiškumo 

ugdymo 

renginiuose, 

socialiniuose, 

sporto, profesinio 

orientavimo 

projektuose.

2. Dalyvavimas 

savivaldos darbe.

3.Renginių 

organizavimas.

4. Parodų 

rengimas.

1. Pagalba 

draugui, 

turinčiam 

mokymosi, 

psichologinių ar 

kitokių problemų.

2. Gerumo 

akcijos.

3. Vijurkų vaikų 

namų lankymas.

1. Pagalba klasės 

auklėtojui, 

kitiems 

mokytojams, 

tvarkant 

dokumentus, 

atliekant 

raštvedybos 

darbus.

2. Mokyklos 

atstovavimas 

visuomeninėje 

veikloje 

(dalyvavimas 

olimpiadose, 

seniūnijos, rajono 

kultūriniuose, 

sporto 

renginiuose).

3. Dalyvavimas 

seniūnijos  

koncertinėse 

programose.

4. Budėjimas 

mokykloje.
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