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KĖDAINIŲ ,,RYTO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ KULTŪRINĖS, PAŽINTINĖS, 

KŪRYBINĖS, SPORTINĖS IR SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kultūrinė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla yra integrali bendrojo ugdymo 
dalis.  Tai meninė veikla, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, kultūros centrais, 
bibliotekomis, teatrų, koncertų, parodų lankymas, kelionės į istorines vietas, prevencinių, 
edukacinių programų vykdymas, ugdymo karjerai dienos, sporto renginiai ir kt. 1-8 klasių 
mokiniams šiai veiklai skiriama 10 dienų, kuriuos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. 

2. Socialinė-pilietinė veikla yra integrali bendrojo ugdymo dalis, orientuota į socialinių 
ryšių kūrimą ir stiprinimą, pilietiškumo ugdymą, visuomeninės atsakomybės suvokimą. Ji 
siejama su progimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, pilietiškumo 
ugdymu, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Tai ekologinė, kraštotyrinė, pilietinė, 
karitatyvinė, profesinė veikla, kuri atitinka mokinių interesus ir padeda jiems  panaudoti 
asmeninę patirtį kuriant geresnę ir sveikesnę aplinką. 

3. Socialinė pilietinė veikla privaloma 5-8 klasių mokiniams. Jai skiriama 10 valandų per 
mokslo metus.  

4. Veikla planuojama, rašoma į elektroninį dienyną, žymimas mokinių lankomumas. 
    

II. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

5. Kultūrinę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, socialinę-pilietinę, praktinę veiklą planuoja ir 
organizuoja klasių vadovai, dalykų mokytojai,  mokyklos specialistai, neformaliojo ugdymo 
organizatorė, neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai.  

6. 1-8 klasių mokiniams 10 kultūrinės-pažintinės veiklos dienų organizuojamos tokia 
tvarka.  

Laikas  Veikla Organizatoriai 
Rugsėjis Mokslo ir žinių diena Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo 

organizatorė 
Rugsėjis-spalis, 
Balandis-gegužė 
(3 d.) 

Kultūrinės-pažintinės dienos 
(išvykos, ekskursijos) 

Klasių vadovai 

Lapkritis  Saugaus elgesio diena Klasių vadovai, žmogaus saugos 
mokytoja, socialinės pedagogės ir 
sveikatos priežiūros specialistė 

Gruodis Kalėdiniai renginiai Neformaliojo ugdymo organizatorė, 
klasių vadovai 

Kovas  Amatų diena  Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo 
organizatorė, technologijų, dailės, 
muzikos ir šokių mokytojai 



Gegužė Sporto šventė Klasių vadovai, kūno kultūros 
mokytojai 

Birželis Mokslo metų baigimo šventė Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo 
organizatorė 

Per mokslo 
metus (1 d.) 

Edukaciniai renginiai 
(koncertai, parodos, 
susitikimai ir kt.) 

Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo 
organizatorė, mokytojai. 

7. Kiekvienas klasės vadovas, atsižvelgdamas į Bendrųjų  programų reikalavimus,  
bendradarbiaudamas su klasėje dirbančiais mokytojais, per mokslo metus organizuoja dvi (vieną 
rudenį, kitą pavasarį) keliones, ekskursijas, išvykas edukaciniais ugdymo tikslais.  

8. Klasei skirtą  ugdomąją veiklą koordinuoja klasės vadovas. 
9. Veiklas, kurios vyksta socialinių partnerių vietose (įmonėse, įstaigose, organizacijose), 

organizuoja atsakingas už ugdymą karjerai asmuo. Jo funkcijos: derinti vizito laiką, dalyvių 
skaičių ir sąrašą, lydinčius asmenis ir pan. 

10. Klasių vadovai iki rugsėjo 5 d. supažindina 5-8 klasių mokinius su progimnazijos 
pasiūlytomis socialinės – pilietinės veiklos kryptimis.  

Kryptis Veikla Atsakingi 

Pagalbos mokyklai 
veikla 

• darbas mokyklos bibliotekoje; 
• progimnazijos interjero atnaujinimas, 
mokyklos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, 
svetingos aplinkos kūrimas; 
• pagalba dalykų mokytojams tvarkant 
kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant 
stendus; 
• budėjimas renginių metu; 
• pagalba klasių vadovams tvarkant 
dokumentus; 
• progimnazijos patalpų tvarkymas, mokymo 
priemonių kūrimas. 

Dailės, technologijų ir kūno 
kultūros mokytojai, dalykų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio ir 
bendriesiems reikalams, 
direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui, bibliotekininkai. 

Ekologinė veikla • progimnazijos aplinkos tvarkymas; 
• pagalba tvarkant miesto lankytinas vietas; 
• dalyvavimas miesto ar respublikinėse 
ekologinėse akcijose, projektuose. 
  

Klasių vadovai, biologijos 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio ir 
bendriesiems reikalams, 
direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui. 

Projektinė veikla • dalyvavimas pilietinio ugdymo, 
prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo 
karjerai projektuose; 
• gerumo akcijos; 
• renginių organizavimas; 
• parodų rengimas. 

Socialiniai  pedagogai, 
psichologas, specialusis 
pedagogas, dalykų mokytojai, 
klasių vadovai, neformaliojo 
vaikų švietimo programų 
vadovai. 

Pedagoginės 
pagalbos veikla 

• individuali pagalba mokymosi sunkumų 
turintiems ar žemesnių klasių mokiniams; 
• pagalba pradinių klasių mokytojams; 
• pagalba 5–8 klasių vadovams organizuojant 
renginius, išvykas; 
• pagalba organizuojant sportinę veiklą. 

Dalykų mokytojai, socialiniai 
pedagogai, psichologas, 
neformaliojo vaikų švietimo 
programų vadovai. 



Pilietinė veikla • atstovavimas progimnazijai vykdant 
visuomeninę veiklą (akcijos, žygiai, 
minėjimai); 
• dalyvavimas koncertinėse programose; 
• pagalba progimnazijoje organizuojamuose 
renginiuose (budėjimas, svečių registravimas 
ir kt. darbai); 
• pagalba tvarkant progimnazijos interneto 
svetainę; 
• pagalba organizuojant progimnazijoje 
apklausas, tyrimus bei juos apibendrinant; 
• aktyvi veikla progimnazijos savivaldos 
institucijose; 
• pagalba tvarkant progimnazijos muziejų. 

Klasių vadovai, dalykų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui ir 
neformaliojo ugdymo 
organizatorė. 

 
11. Socialinės – pilietinės veiklos organizatoriai apie siūlomas veiklas mokinius 

informuoja progimnazijos informaciniuose stenduose. 
 

 
III.  VEIKLOS FIKSAVIMAS IR APTARIMAS 

 
12. Klasių vadovai pamokų metu organizuotus kultūrinius, pažintinius, sportinius ir kt. 

veiklos renginius įrašo elektroninio dienyno psl. ,,Klasės veikla“, nurodo valandų skaičių, 
pažymi mokinių lankomumą. Jie iki I pusmečio pabaigos fiksuoja 5 šios veiklos dienas, iki II 
pusmečio pabaigos- kitas 5.  

13. Klasės vadovo organizuojama socialinė-pilietinė veikla įrašoma elektroninio dienyno 
,,Socialinės veiklos“ puslapyje.  

14. 5-8 klasių mokiniai socialinę – pilietinę veiklą fiksuoja patys pildydami socialinės-
pilietinės veiklos apskaitos lapą (1 priedas). Du kartus per mokslo metus iki I ir II pusmečių 
pabaigos teikia klasės vadovui šios  veiklos įrodymus. Klasių vadovai saugo mokinių socialinės-
pilietinės  veiklos apskaitos lapus. 

15. Klasių vadovai du kartus per mokslo metus (po I ir II pusmečių) su auklėtiniais aptaria 
I ir II pusmetį vykdytas socialines-pilietines veiklas. 

16. Klasės vadovas parenka veiklą mokiniams nepateikusiems socialinės-pilietinės veiklos 
įrodymų ar neįvykdžiusiems šios veiklos sąlygų. Veikla vykdoma per progimnazijos nustatytą 
papildomų darbų laiką.  

 
 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17.  Ši tvarka galioja, kol nepakinta Bendrųjų ugdymo planų nuostatos. 
18.  Tvarkos pakeitimus siūlo ir svarsto Mokytojų taryba. 
19. Kultūrinės, pažintinės, socialinės-pilietinės  ir kt. praktinės veiklos  priežiūrą vykdo 

progimnazijos vadovai. 
 

________________________________________ 
 
 



 
1 priedas 

KĖDAINIŲ ,,RYTO“ PROGIMNAZIJA 
 

MOKINIO SOCIALINĖS –PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS  
2016-2017 M.M. 

 
Mokinio vardas, pavardė_________________________________________________ 
Klasė ___________ 
 
Eil. 
Nr. 

Data Veikla Valandų 
skaičius 

Veiklos organizatorius 
(Vardas, pavardė, parašas) 
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