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Mokytojų Tarybos posėdyje 2008-08-30 

Protokolo Nr. M p-8 

 

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR APSKAITOS VYKDYMO MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Socialinė veikla mokykloje organizuojama ne pamokų metu pagrindinio ugdymo programos 

mokiniams, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK 

– 604  ,,Dėl 2007 – 2008 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų“ 48.3. punktu. 

2.  Mokykla siūlo šią socialinę veiklą: 

 

Veiklos 

kodas 

Veiklos pobūdis Siūlo veiklą Užskaitomas laikas 

1. Pagalba vienišiems seniūnijos 

gyventojams 

Soc. darbuotoja Faktiškai išdirbtas laikas 

2. Mokyklos aplinkos tvarkymas ir kita 

veikla 

Dir.pav.ūkio reikalams Faktiškai išdirbtas laikas 

3. Paminklų priežiūra Seniūnas Už vieno tokio objekto 

nuolatinę priežiūrą iki 12 

val. 

4. Neprižiūrimų kapų tvarkymas Seniūnas  Už vieno tokio objekto 

nuolatinę priežiūrą iki 6 

val. 

5. Kabinetų tvarkymas Kabinetų vadovai Faktiškai išdirbtas laikas 

6. Bibliotekos tvarkymas Bibliotekos vedėja Faktiškai išdirbtas laikas 

7. Dalyvavimas respublikinėse dalykinėse 

olimpiadose 

Dalykų mokytojai 6 val. už vieną dalyvavimą 

8 Dalyvavimas rajoninėse dalykinėse 

olimpiadose 

Dalykų mokytojai 3 val. už vieną dalyvavimą 

9. Dalyvavimas respublikinėse sportinėse 

varžybose 

Kūno kultūros 

mokytojai 

6 val. už vienas varžybas 

10 Dalyvavimas rajoninėse sportinėse 

varžybose 

Kūno kultūros 

mokytojai 

3 val. už vienas varžybas 

.11 Dalyvavimas įvairiuose rajoniniuose 

konkursuose 

Atsakingi už konkursų 

organizavimą 

3 val. už dalyvavimą 

konkurse 

12. Lankomumo suvestinių tvarkymas Klasių auklėtojai 2 val. per mėnesį.  

13. Kontrolinių darbų apskaitos vedimas Klasių auklėtojai 1 val. per mėnesį 

14. Dalyvavimas organizuojamuose 

mokyklos renginiuose, pagal patvirtintą  

ugdymo planą. 

Klasių auklėtojai 4 val. už dalyvavimą 

renginyje. 

15. Aktyvus dalyvavimas organizuojamuose 

mokyklos renginiuose, pagal patvirtintą 

ugdymo planą. 

Klasių auklėtojai 6 val. už dalyvavimą 

renginyje 

16. Kita visuomenei ir mokyklos 

bendruomenei naudinga veikla 

Mokyklos 

administracija, klasių 

auklėtojai 

Pagal tarpusavio 

susitarimą 

 

3. Pagrindinio ugdymo programos mokinys privalo dalyvauti socialinėje veikloje, tam skirdamas ne 

mažiau 60 valandų per  mokslo metus. 

4. Mokiniui išduodamas socialinės veiklos apskaitos lapas, kuriame fiksuojama veikla (pridedama). 

5.Darbai, kurie vykdomi ištisus mokslo metus apskaitos lape įrašomi vienu įrašu nurodant metus. 

6. Mokslo metams pasibaigus ir (ar) atlikus nustatytą socialinės veiklos valandų skaičių,  apskaitos lapas 

atiduodamas klasės auklėtojui. 



7. Klasės auklėtojas, vadovaudamasis mokinio socialinės veiklos apskaitos lapu, padaro įrašą klasės 

dienyne „ Nepamokinė veikla “ nurodydamas atliktos socialinės veiklos laiką valandomis ir pasirašo 

apskaitos lape. 

8. Mokinys negali atlikti socialinės veiklos už kitą mokinį. 

9.Mokinys, neatlikęs nustatyto socialinės veiklos laiko, gali būti nekeliamas į aukštesnę klasę arba 

neišduodamas išsilavinimo įgijimo arba kitas pažymėjimas. 

10. Pagal šios tvarkos 2 punkto 14 ir 15 veiklos kodus, apskaitą klasės dienyne ,,Nepamokinė veikla“ 

veda klasės auklėtojas (pavaduojantis mokytojas) pasibaigus renginiui. Neatvykimas į renginį arba 

išėjimas iš jo be klasės auklėtojo leidimo žymimas ,,n“ raide. 

 11. Klasių auklėtojai, pasibaigus trimestrui, mokslo metams informuoja tėvus apie mokinio atliktą 

socialinę veiklą valandomis per atitinkamą laikotarpį. 
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ERŽVILKO VIDURINĖ MOKYKLA 

2007/2008 m.m. 

 

________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

Socialinės veiklos apskaitos lapas 

 

Atlikimo data Veiklos 

kodas 

Socialinės veiklos aprašymas Veiklos trukmė 

val. 

Atsakingo už veiklą 

asmens v.pavardė,  

parašas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 Iš viso mokinys atliko ___________________ valandas (-ų) socialinės veiklos per mokslo 

metus  (skaičiais ir žodžiu) 

Klasės auklėtojas _______________  _________________________ 

  (parašas)   (vardas, pavardė) 
 


