I IR II KLASIŲ MOKINIŲ IR TĖVELIŲ DĖMESIUI
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija)
NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
TVARKOS APRAŠO IŠTRAUKA APIE SOCIALINĘ – PILIETINĘ VEIKLĄ
44. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal
pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo
plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę–pilietinę veiklą,
laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai švietimo ir mokslo
ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, – įgijusiu
pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą; o asmenys, kuriems
teisės aktų nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė – pagal vidurinio ugdymo ir
(arba) socialinių įgūdžių ugdymo programą.
PATVIRTINTA
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-157
KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS 2017–2018 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANO IŠTRAUKA APIE SOCIALINĘ – PILIETINĘ VEIKLĄ
22.2 I ir II gimnazijos klasių mokiniams socialinė – pilietinė veikla yra privaloma ir jai
skiriama 15 pamokų (valandų) trukmės veikla per mokslo metus:
22.2.1. socialinė veikla yra ugdymo proceso dalis, gali būti vykdoma ugdymo proceso,
skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu;
22.2.2. socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės
projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis (gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio
2017 m. birželio 22 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V6-5);
22.2.3. socialinės veiklos tikslas – formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti
asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus, atsakingumą, savarankiškumą,
tolerantiškumą, norą veikti žmonių gerovei, iniciatyvumą ir pasitikėjimą savimi;
22.2.4. socialinė veikla fiksuojama dienyne. Už jos apskaitą atsakingas klasės vadovas.
SUDERINTA
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos
tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-5)
SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultūros
departamento Švietimo skyriaus vedėja
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