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PROJEKTINĖS IR SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenės tarpusavio susitarimu organizuojamos socialinės - pilietinės (seniau
visuomenei naudingo darbo) ir projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą.
2. Socialinė - pilietinė veikla – bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo gebėjimus ugdanti mokinio pasirinkta veikla. Ji gali būti
įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, karitatyvinėmis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis.
3. Socialinės - pilietinės veiklos organizatoriai – gimnazijos padaliniai ar įgalioti asmenys, kurie organizuoja mokinių socialinę - pilietinę veiklą ir
telkia gimnazijos mokinius savanoriškai veiklai atlikti.
4. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, visuomenei naudingus darbus atlieka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr.
138 ,,Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems
draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintus darbo saugos reikalavimus
5. Projektine veikla - siekiama ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus. Rengdami
projektinį darbą mokiniai pagilina pasirinkto dalyko, kurio mokosi pagal Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgytas dalykines
kompetencijas.
II. SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
6. Mokiniui, kuris ugdomas pagal pagrindinio ugdymo programą, socialinė - pilietinė veikla yra privaloma.
7. Gimnazijoje I-II klasių gimnazijos mokiniams socialinei – pilietinei veiklai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. (Skirtingo amžiaus
mokiniams gali būti numatomas skirtingas socialinės - pilietinės veiklos valandų skaičius).

8. Socialinės - pilietinės veiklos apskaitos lapus mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 30 d.) mokiniams pateikia klasės auklėtojas. (1 priedas)
9. Mokinys gali atlikti socialinę - pilietinę veiklą savarankiškai arba grupelėmis (ir ne pamokų metu), glaudžiai bendradarbiaudamas su asociacijomis,
savivaldos institucijomis ir kt. įstaigomis. Socialinę - pilietinę veiklą sudaro: veikla gimnazijos bendruomenėje (11-12 metų mokiniams), dalyvavimas
mokyklos savivaldos, vietos bendruomenės, jaunimo organizacijų veikloje (13-14 metų mokiniams) ir savanorystė (15-16 metų mokiniams). Rekomenduojama
I-II klasių gimnazijos mokiniams dalyvauti Mokinių tarybos, Šeškinės bendruomenių sąjungos, jaunimo organizacijų ar savanoriškoje veikloje.
10. Mokinio atliktą visuomenei naudingą darbą raštiškai patvirtina socialinės - pilietinės veiklos organizatorius atžymėdamas socialinės - pilietinės
veiklos apskaitos lape (pavyzdinė forma pateikta 2 priede), kurioje nurodomas visuomenei naudingų darbų pobūdis ir trukmė. Rekomenduojama, kad mokiniai
savo socialinės - pilietinės veiklos įrodymus kauptų patys, e. aplanke (pavyzdžiui, Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje AIKOS).
11. Už socialinės - pilietinės veiklos atlikimą ir apskaitos lapų pristatymą klasės auklėtojams mokslo metų pabaigoje atsakingi I-II klasių gimnazijos
mokiniai.
12. Socialinės - pilietinė veiklos įgyvendinimas elektroniniame dienyne fiksuojamas antrųjų mokslo metų gimnazijoje pabaigoje (pabaigus II
gimnazijos klasę). Mokinio socalinės - pilietinės veiklos įgyvendinimą patvirtina Socialinės - pilietinės veiklos apskaitos vertinimo darbo grupė. I gimnazijos
klasių mokinių socialinės - pilietinės veiklos įgyvendinimą mokslo metų pabaigoje vertina 1 klasių auklėtojai.
III. PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
13. Projektiniai darbai – svarbi ugdymo(si) proceso dalis. Gimnazija, atsižvelgdama į Lietuvos švietimo sistemos siekį modernizuoti ugdymo procesą
ir savo perspektyvinius planus, kiekvienais mokslo metais vykdo metinį ilgalaikį projektą.
14. Projektinė veikla yra privaloma I, II, III klasių mokiniams ir įgyvendinama per mokslo metus. IV klasėse ši veikla gali būti vykdoma mokinių ir
mokytojų bendru susitarimu:
Projektinė veikla

I gimnazijos klasės mokiniai

II-III gimnazijos klasės
mokiniai

10 val., integruotas į dalyką projekto
metodas

10 val. ilgalaikis projektas / arba
10 val. integruotas į dalyką
projekto metodas

15. Dalykų mokytojai turi pasirinkti projekto tipą: integruotą ilgalaikį metinį projektą (trukmė -10 val.), dalyko metinį ilgalaikį projektą (trukmė - 10
val.) ar projektą kaip pamokos metodą (trukmė -5 val.) ir pateikti gimnazijos mokiniams 1-2 projekto temas. Rekomenduojama mokytojui taikyti projektą kaip
pamokos metodą 15 mokinių grupei.
16. Gali būti rengiami kelių dalykų integruoti projektai. Mokinys, susipažinęs su einamųjų mokslo metų dalyko siūlomomis projektinių darbų
temomis, renkasi darbo kryptį, dalyką ar ugdymo sritį bei konkrečią ir/ar koreguotą temą. Nepriklausomai nuo pasirinktų projektų tipo ir skaičiaus per metus,
(kai projektinės veiklos trukmė daugiau nei 10 val.) mokinys negali atlikti projektinės veiklos už kitus mokslo metus.

17. Mokinio atlikta projektinė veikla vertinama pagal 4 kriterijus: temos supratimą ir atskleidimą (4 balai), estetiškumą, aktualumą, originalumą (3
balai), pristatymo kalbos rišlumą ir taisyklingumą (3 balai). Galutinis maksimalus projekto įvertinimas gali būti 10 balų (3 priedas).
18. Mokinio projektinės veiklos įgyvendinimas fiksuojamas dalyko pažymiu elektroniniame dienyne.
19. Mokinio projektinės veiklos įgyvendinimą patvirtina gimnazijos klasės auklėtojo užpildyta informacija projektinių darbų apskaitos žiniaraštyje ir
mokytojo įvertinimas „Socialinės - pilietinės, visuomenei naudingos ir projektinės veiklos apskaitos lape“ (pavyzdinė forma pateikta 1 priede).
20. Mokinys, kuris per mokslo metus neatsiskaitė už projektinę veiklą yra neįvykdęs ugdymo programos reikalavimų, todėl negali būti keliamas į
aukštesnę klasę.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Socialinės – pilietinės ir projektinės veiklos organizavimo tvarka gali būti keičiama atsižvelgiant į Mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos ir Tėvų
komiteto pasiūlymus.
22. Socialinę – pilietinę ir projektinę veiklą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Už Socialinės – pilietinės ir projektinės
veiklos organizavimo tvarkos įgyvendinimą atsakingos ugdymo skyrių vedėjos.
________________________________

Projektinės ir socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos
1 priedas

Vilniaus Žemynos
gimnazija
….. kl. …………………………
Mokinio vardas ir pavardė

Socialinės-pilietinės, visuomenei naudingos
ir projektinės veiklos apskaita

2020

- 2021 mokslo metai

Projektinė veikla
Projektinė veikla yra privaloma 9-11 klasių mokiniams ir įgyvendinama (10 valandų) per 1 mokslo metus. 12 klasėse ši
veikla gali būti vykdoma mokinių ir mokytojų bendru susitarimu. Dalykų mokytojai paruošia ir pasiūlo 1-2 projekto
temas, aptaria jas su mokiniais. Projektas gali būti: integruotas ilgalaikis metinis (20 val.), dalyko metinis ilgalaikis
projektas (10 val.) ir projektas kaip pamokos metodas (5 val.). Pasirinkęs temą ir projekto tipą, mokinys užpildo šią
formą.

Eil.
Nr.

Tipas

Projekto
pavadinimas

Projekto Atsiskaitymo
trukmė
forma

Dalykas

Mokytojas

Vertinimas

Projektinė veikla
Projektinė veikla yra privaloma 9-11 klasių mokiniams ir įgyvendinama (10 valandų) per 1 mokslo metus. 12 klasėse ši
veikla gali būti vykdoma mokinių ir mokytojų bendru susitarimu. Dalykų mokytojai paruošia ir pasiūlo 1-2 projekto
temas, aptaria jas su mokiniais. Projektas gali būti: integruotas ilgalaikis metinis (20 val.), dalyko metinis ilgalaikis
projektas (10 val.) ir projektas kaip pamokos metodas (5 val.). Pasirinkęs temą ir projekto tipą, mokinys užpildo šią
formą.
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Projektinė veikla
Projektinė veikla yra privaloma 9-11 klasių mokiniams ir įgyvendinama (10 valandų) per 1 mokslo metus. 12 klasėse ši
veikla gali būti vykdoma mokinių ir mokytojų bendru susitarimu. Dalykų mokytojai paruošia ir pasiūlo 1-2 projekto
temas, aptaria jas su mokiniais. Projektas gali būti: integruotas ilgalaikis metinis (20 val.), dalyko metinis ilgalaikis
projektas (10 val.) ir projektas kaip pamokos metodas (5 val.). Pasirinkęs temą ir projekto tipą, mokinys užpildo šią
formą.
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6

Socialinė-pilietinė ar kita visuomenei naudinga veikla
Socialinei - pilietinei veiklai organizuoti gimnazijoje, mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą, skiriama 20 val.
per 2 metus.

Data

Atlikto darbo tema

Valandų
skaičius

Mokytojo pavardė ir parašas

