
 

 

 

 

 

 

PROFESINIO MOKYMO CENTRAS “ŽIRMŪNAI” 

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKA 

 

1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ (toliau PMC) socialinės veiklos organizavimo 

veiklos organizavimo tvarka ( toliau – Tvarka ) nustato 11 – 12 klasių visuomenės 

naudingos veiklos organizavimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 

V-417,  socialinė veikla vidurinio ugdymo programoje yra privaloma. 

3. Visuomenei naudingos veiklos tikslas – ugdyti mokinių pilietines ir socialines 

kompetencijas, skatinti mokinių aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą. 

4. Grupės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės veiklos 

atlikimo būdus ir trukmę, aptaria veiklos kryptis, vykdo grupės mokinių socialinės 

veiklos kontrolę.  

5. Visuomenei naudingo darbo lapus mokiniui duoda grupės vadovas. (Priedas Nr.1) 

6. Visuomenei naudingo darbo lapai  pildomi tokia forma: įvardijamas veiklos pobūdis, 

atlikimo laikas, atsakingo asmens vardas ir pavardė bei parašas. 

7. Mokiniams sudaromos palankios sąlygos atlikti visuomenei naudingą darbą PMC ir už 

jos ribų. 

8. Dėl visuomenei naudingo darbo atlikimo mokiniai gali kreiptis pas mokytojus, kurie 

pasiūlys visuomenei naudingą darbą atlikti PMC arba pas socialinį pedagogą, kuris gali 

pasiūlyti mokiniui atlikti visuomenei naudingą darbą PMC arba už jo  ribų, leidžiant 

mokiniui pasirinkti.      

9. Mokiniai gali pasirinkti visuomenei naudingą darbą atlikti savarankiškai pasirinktoje 

aplinkoje (nebūtinai PMC). Atliktas visuomenei naudingas darbas fiksuojamas 

visuomenei naudingo darbo lape. 

10. Visuomenei naudinga veikla į minimalų savaitinį pamokų skaičių neįskaitoma. Jai 

skiriama ne mažiau kaip 10 val. per 2 mokslo metus. 

11. Atlikus visuomenei naudingą darbą, lapai pristatomi grupių vadovui ir saugomi 

mokinių bylose. 

12. Mokiniui Brandos atestatas neišduodamas, jeigu nėra atliktas visuomenei naudingas 

darbas (10 val.). 
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PRIEDAS NR.1 

 

PROFESINIO MOKYMO CENTRAS „ŽIRMŪNAI“ 

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS MOKINIO ATLIKTŲ DARBŲ 

SĄRAŠAS  

 

 

 

 

GRUPĖ......................  ...................................................................... 

                 (mokinio vardas, pavardė) 

 

 

 
Eil. Nr. Data Atlikto darbo turinys Darbo 

trukmė 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

      Parašas 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

 
Grupės vadovas    .......................................... 

             (vardas, pavardė) 

 

 

 
 

 

 
 

 



 


