
Gruzdžių gimnazijos socialinės veiklos organizavimo tvarka 
 

 

Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą per visuomenei  

               naudingą veiklą. 

Uždaviniai: 

 1.Puoselėti gimnazijos kultūrą. 

 2.Ugdyti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką. 

 3.Didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą. 

 4.Skiepyti meilę gimtajam kraštui. 

 

I. Bendrosios nuostatos. 

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

ugdymo planą. 

2.Organizuojant socialinę veiklą atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus. 

3.Socialinė veikla vykdoma per pažintines dienas, projektus, kultūrines, prevencines programas, 

profesijos planavimo programą, pilietinio ugdymo programą. 

4.Socialinę veiklą organizuoja klasių vadovai, dalykų mokytojai, kuruoja klasių auklėtojų metodinė 

grupė. 

 

  II. Socialinės veiklos organizavimo tvarka 

 

5.Socialinės veiklos trukmė: 5 klasėje 5 valandas per mokslo metrus, 6 klasėje – 8 valandos, 7 

klasėje – 10 valandų, 8 klasėje – 12 valandų, I gimnazijos klasėje – 15 valandų, II gimnazijos 

klasėje – 15 valandų. 

6.Socialinės veiklos kryptys: karitatyvinė, pilietinė, ekologinė, kraštotyrinė, pagalba mokyklai. 

7.Socialinę veiklą organizuoja dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, kiti 

gimnazijos darbuotojai. 

8.Socialinės veiklos apskaitą vykdo klasės vadovas, metų gale suvestinę pateikia pavaduotojui.  

9.Socialinę veiklą koordinuoja direktoriaus įgaliotas asmuo. 

  III Socialinės veiklos įgyvendinimas  

 

Klasė Veiklos turinys 

5 Gimnazijos aplinkos tvarkymas, pagalba klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, pagalba 

draugui, pagalba bibliotekoje. 

6 Budėjimas, gimnazijos aplinkos tvarkymas, veikla savivaldoje, darbas bibliotekoje, 

skaitykloje, pagalba klasės auklėtojui, dalyvavimas akcijose, projektuose. 

7 Veikla mokinių savivaldoje, pagalba draugams, mokytojams, klasės auklėtojui, 

budėjimas, darbas muziejuje, gimnazijos ir miestelio aplinkos tvarkymas, 

dalyvavimas akcijose, projektuose. 

8 Dalyvavimas savivaldos veikloje, veikla jaunimo organizacijose, pagalba draugams, 

mokytojams, gimnazijos ir miestelio aplinkos tvarkymas, dalyvavimas renginiuose, 

gimnazijos atstovavimas viešose renginiuose.  

I gimn. Dalyvavimas darbo grupių, gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, budėjimas, 

inventoriaus remontas, veikla jaunimo organizacijose, pagalba socialinei pedagogei, 

mokytojams, klasės auklėtojai, pagalba muziejui, bibliotekai, renginių organizavimas. 

II gimn. Dalyvavimas darbo grupių, gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, budėjimas, 

inventoriaus remontas, veikla jaunimo organizacijose, pagalba socialinei pedagogei, 

mokytojams, klasės auklėtojai, muziejui, bibliotekai, renginių organizavimas. 
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