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SOCIALINĖ – PILIETINĖ VEIKLA  

 

 Socialinė - pilietinė veikla I - II klasių mokiniams yra privaloma. Per mokslo metus 

socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų). 

I – II klasių mokiniams gimnazijos numatyta privaloma 6 valandų socialinė pilietinė 

veikla:  

Klasės Socialinė pilietinė veikla Atsakingas 

1. I 

 

Juozo Lukšos žuvimo vietos tvarkymas ir priežiūra Zita Talutienė 

2. 

 

I 

 

Kovo 11-osios minėjimas Aušra Masiulienė 

3. 

 

I Mokyklos aplinkos tvarkymas   

 

Saulius Skučas 

4. 

 

I Dalyvavimas Garliavos miesto aplinkos tvarkymo 

talkoje 

Algimantas Bukauskas 

5. I Dalyvavimas Garliavos miesto ar Kauno rajono 

renginiuose 

Eimantas Petrulevičius 

6. I Gimnazijos erdvių parengimas VBE ir PUPP 

 

Laura Kuncevičienė 

7. I Vasario 16-osios minėjimas 

 

Jūratė Petrikaitė 

8. IIA Dalyvavimas rajono organizuojamuose kalėdiniuose 

renginiuose 

Ina Grinienė 

9. IIB Sausio 13-osios minėjimas 

 

Eglė Vasiliauskaitė 

10. IIC 

 

Vasario 16-osios minėjimas Linas Zizas 

11. IID Kovo 11-osios minėjimas Virginija Levanauskaitė 

 

Kitas 4 (ar daugiau) valandų (pamokų) trukmės socialines – pilietines veiklas mokinys 

atlieka savarankiškai bendradarbiaudamas su klasės vadovu, dėstančiais mokytojais, kitais 

mokyklos darbuotojais, asociacijomis, labdaros organizacijomis ir savivaldos institucijomis, pvz.: 

pagalba mokytojui, bibliotekos darbuotojai, renginių organizatoriui, veikla Mokinių taryboje, 

Maisto banko akcijos, pagalba gyvūnų prieglaudose, dalyvavimas Gerumo akcijose, pagalba 

seneliams ir kita savanoriška veikla. 

Mokiniai, dalyvaujantys gimnazijos savivaldoje, socialinę veiklą derina su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

Socialinė - pilietinė veikla fiksuojama dienyne ir mokinio socialinės pilietinės veiklos 

apskaitos lapuose. 

Mokiniai, neatlikę socialinės-pilietinės veiklos kartu su klase, atlieka ją pagal klasės vadovo 

pasiūlytą veiklą. 

I-os klasės mokinio, neatlikusio socialinės – pilietinės veiklos, kėlimo į aukštesnę 

klasę klausimą sprendžia mokytojų taryba.  

II-os klasės mokinys, neatlikęs socialinės – pilietinės veiklos, laikomas neįgyjusiu 

pagrindinio išsilavinimo.  

 III–IV klasių mokiniams, sudaromos sąlygos, atsižvelgiant į jų pageidavimus, 

savarankiškai užsiimti socialine-pilietine ar kita visuomenei naudinga veikla. Veikla vykdoma per 

mokymosi dienas, skirtas pažintinei kultūrinei veiklai. 

Mokinys, atlikęs socialinę – pilietinę veiklą po pamokų, savaitgalį ar švenčių 

dienomis, mokslo metų pabaigoje gauna laisvą dieną. 

Klasės vadovas atsakingas už socialinės veiklos organizavimą, vykdymą ir apskaitą.  
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Socialinė – pilietinė veikla 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................Klasė.................. 

 
Eil.nr. Data Veikla Valandos Mokytojas/Veiklos organizatorius 

Vardas, pavardė Parašas 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Klasės vadovas 


