2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų

pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų
bendrųjų ugdymo planų
7 priedas
VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS
1-2 GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TVARKA
1. Aprašas parengtas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams
bendrojo ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 20 d. įsakymu Nr. V-442, 21.6. punktu.
2. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, siekti
mokyklos tikslų per visuomenei naudingą veiklą.
3. Socialinės-pilietinės veiklos uždaviniai:
3.1. stiprinti demokratinę gimnazijos kultūrą;
3.2. gerinti mokinių kompetenciją pilietinio ugdymo srityje;
3.3. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą.
4. Socialinės-pilietinės veiklos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę veiklą 1-2
gimnazinėse klasėse.
5. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama klasės dienyne. Klasės vadovas, pasibaigus
trimestrui (pusmečiui), metams, suskaičiuoja kiekvienam mokiniui socialinės veiklos trukmę: 1-2
gimnazinės klasės – ne mažiau kaip 10 val. per metus.
6. Socialinė-pilietinė veikla apima šias kryptis: pilietinę, ekologinę, savanorišką
pagalbą gimnazijai, miestui.
6.1. pilietinė kryptis:
6.1.1. dalyvavimas pilietinėse akcijose mieste bei gimnazijoje;
6.1.2. aktyvi veikla gimnazijos arba klasės savivaldoje;
6.1.3. pilietinių iniciatyvų organizavimas (miesto aplinkos tvarkymas su vaikų globos
namais);
6.1.4. gimnazijos arba klasės metraščio kūrimas, pagalba gimnazijos muziejuje;
6.1.5. gimnazijos arba klasės internetinio puslapio kūrimas arba atnaujinimas;
6.2. ekologinė kryptis:
6.2.1. dalyvavimas akcijoje „Darom“, Visagino miesto ir jo apylinkių aplinkos
tvarkymas, mokyklos, klasės aplinkos tvarkymas;
6.2.2. pagalba gimnazijos ekologinio laikraščio leidime;
6.2.3. dalyvavimas gimnazijos, miesto renginiuose skirtuose Žemės dienai;
6.3. savanoriška kryptis:
6.3.1. socialinė pagalba pagyvenusiems žmonėms;
6.3.2. dalyvavimas akcijoje „Maisto bankas“;
6.3.3. individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams;
6.3.4. pagalba mokiniams iš vaikų globos namų;
6.4. pagalba mokyklai:
6.4.1. pasiruošimas klasių valandėlėms ir jų pravedimas;
6.4.2. renginių organizavimas klasėje bei mokykloje;
6.4.3. darbas su klasės dokumentacija;
6.4.4. sportinių varžybų organizavimas klasėje bei mokykloje;
6.4.5. klasės bei mokyklos stendų ruošimas;
6.4.6. budėjimas klasėje, gimnazijoje;
6.4.7. dalyvavimas gimnazijos bei klasės projektuose, prevencinėse programose;
6.4.8. dalyvavimas gimnazijos bei klasės interjero atnaujinime, svetingos aplinkos
kūrime.
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