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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Socialines kompetencijas turintis asmuo – tai sąmoningas, atsakingas ir aktyvus 

bendruomenės narys, gerbiantis kitus asmenis, mokantis tinkamai su jais bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 2. Šiaulių Jovaro progimnazijos „Socialinių kompetencijų ugdymo (toliau - SKU) 

organizavimo tvarkos  aprašas“ (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. V-1309, Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties 

koncepcija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 

25 d. įsakymu Nr. A-1601, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 5 d. 

dienos įsakymu Nr. V-556, ir šio aprašo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. dienos įsakymu Nr. V-78. 

 3. Socialinių kompetencijų ugdymas mokykloje apima tarpusavyje susijusias ir viena kitą 

papildančias dimensijas: formalųjį ugdymą, neformalųjį švietimą ir socialinę veiklą. 

 4. Progimnazijoje diegiamas mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis – 

visuminio vaiko asmenybės ugdymo sistema, siekianti ugdyti mokinių pilietines ir socialines 

kompetencijas, skatinanti mokinių aktyvumą per savanorišką visuomenei naudingą veiklą. 

 5. Socialinių kompetencijų ugdymą sudaro susijusios, viena kitą papildančios dalys: 

 5.1. socialinė-pilietinė veikla; 

 5.2. savanorystė/savanoriška veikla; 

 5.3. profesinis veiklinimas; 

 5.4. veiklos fiksavimas, refleksija, vertinimas. 

 6. Socialinių kompetencijų ugdymas yra neatskiriama bendrojo ugdymo dalis, siejama su 

mokyklos tikslais, bendruomenės projektais, mokyklos tradicijomis, ji įtraukiama į mokyklos 

ugdymo planą. 

 7. Informacija apie socialinių kompetencijų ugdymą yra mokyklos interneto puslapyje 

adresu: www.jovaras.com 

 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR FIKSAVIMAS 

 

 8. Socialinės veiklos tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias (pažinimo, asmeninę, mokėjimo 

mokytis, socialinę-pilietinę, iniciatyvumo, kūrybingumo, komunikavimo, kultūrinę) kompetencijas, 

skatinti mokinių aktyvumą per savanorišką visuomenei naudingą veiklą. 

 9. Socialinės veiklos uždaviniai: 

 9.1. ugdyti aktyvų, turintį savo nuomonę, mokantį savarankiškai mąstyti asmenį; 

 9.2. sudaryti prielaidas sėkmingam tolimesniam ugdymuisi mokykloje; 

 9.3. skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais; 

 9.4. skatinti organizuoti ir dalyvauti mokyklos, miesto įvairiuose renginiuose; 

 9.5. skatinti dalyvauti mokyklos valdyme; 

 9.6. ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą; 
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 9.7. mokyti planuoti savo laiką, vertinti ir įsivertinti. 

 10. Socialinės veiklos ašis – ugdymas karjerai (verslumas), apimantis karitatyvinę, pilietinę, 

ekologinę, profesinę, pedagoginę ir kt. veiklas. 

 11. SKU vykdomas: 

 11.1. organizuojant ugdymo karjerai individualias, grupines konsultacijas; 

 11.2. kryptingai vedant socialinių kompetencijų ugdymo klasių valandėles; 

 11.3. mokiniams dalyvaujant socialinėse-pilietinėse veiklose; 

 11.4. mokiniams dalyvaujant savanoriškoje veikloje. 

 12. Socialinių kompetencijų ugdymą mokykloje koordinuoja profesinio orientavimo 

specialistas bendradarbiaudamas su klasių vadovais/kuratoriais, mokytojais ir kitais mokyklos 

bendruomenės nariais. 

 13. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys:  

 13.1. kūrybiškumas – tai gebėjimas panaudoti asmeninę patirtį kuriant geresnę aplinką.  

Mokiniai gali apipavidalinti progimnazijos patalpas, kurti lankstinukus, ruošti dekoracijas, teikti 

kūrybines idėjas mokyklos kultūros puoselėjimui, organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose, 

socialiniuose, meniniuose projektuose, renginiuose, koncertuose, konkursuose (scenarijų rengimas, 

renginių vedimas, veiklų įgyvendinimas), rengti personalines parodas mokykloje ir už jos ribų ir 

pan.;  

13.2. veiksmas – tai gebėjimas inicijuoti veiklas, kurios įtrauktų ir teiktų naudą 

bendruomenei. Tai dalyvavimas savivaldos darbe, darbas bibliotekoje, dalyvavimas akcijose, 

projektuose, varžybose, žygiuose, pagalba klasės vadovui/kuratoriui, kitiems mokytojams tvarkant 

segtuvus, dokumentus, įvairūs teksto rinkimo darbai, pagalba rengiant mokymo(si) priemones, 

dalyvavimas socialinių partnerių siūlomose veiklose, mokyklos aplinkos tvarkymas ir pan.; 

 13.3. pagalba – tai gebėjimas aktyviai ir kūrybiškai padėti kitiems jaustis gerai, 

savarankiškai pasirūpinti savimi ir aplinka. Tai savanoriškos veiklos mokykloje ir už jos ribų: 

pagalba mokiniui mokantis, pagalba pailgintos dienos grupėje, gerumo akcijos, globos namų 

lankymas ir pagalbos teikimas, pagalba kitų švietimo įstaigų lankytojams ir pan. 

14. Socialinės-pilietinės veiklos atlikimo etapai: 

14.1. planavimas – tikslų ir būdų juos pasiekti numatymas; 

14.2. veikla – konkrečios veiklos, siekiant prasmingų rezultatų; 

14.3. refleksija –  asmeninių pasiekimų, stipriųjų ir tobulintinų aspektų nustatymas, veiksmų 

vertinimas. 

 15. Socialinė-pilietinė veikla mokykloje privaloma visiems 1-8 klasių mokiniams, valandų 

skaičius ir veiklos reglamentuojamos mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo 

plane. Jos vykdomos ne pamokų metu. 

 16. Socialines-pilietines veiklas 1-8 klasių mokiniams siūlo visi mokytojai, 

bendradarbiaudami su klasių vadovais/kuratoriais, skelbdami TAMO dienyne žinute, pateikdami 

informaciją (poreikį) mokiniams ir mokytojams prieinamoje vietoje.  

 17. Klasės vadovas/kuratorius: 

 17.1. mokslo metų pradžioje informuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

socialinės-pilietinės veiklos atlikimo būdus ir trukmę, aptaria veiklos kryptis, parengia socialinės-

pilietinės veiklos apskaitos lapus; 

 17.2. kiekvieną mėnesį mokinių atliktas socialines-pilietines veiklas iš mokinių socialinės-

pilietinės veiklos lapų fiksuoja elektroniniame dienyne ,,įskaita“ (viena valanda atitinka vieną įrašą 

„įskaita“); 

 17.3. einamo mėnesio pirmą savaitę peržiūri mokinių socialinės-pilietinės veiklos lapus už 

praėjusį mėnesį ir klasės vadovo/kuratoriaus pasirinktu laiku kartu su mokiniais reflektuoja 

įgyvendintas veiklas; 

 17.4. bendradarbiauja su SKU koordinatoriumi, siekiant įtraukti visus mokinius į socialinių 

kompetencijų ugdymą. 

 18. Profesinio orientavimo specialistas: 

 18.1. koordinuoja mokykloje Šiaulių miesto SKU modelio veiklas; 

 18.5. pildo Šiaulių miesto SKU kalendorių; 



 18.2. informuoja klasių vadovus/kuratorius, mokinius apie siūlomas veiklas; 

 18.3. organizuoja pažintinius vizitus į įmones, įstaigas, į juos lydi mokinius; 

18.4. plėtoja progimnazijoje savanorišką mokinių veiklą; 

 18.6. bendradarbiauja su partneriais SKU tinkle ir kitomis įstaigomis. 

 19. Mokiniai: 

 19.1. socialinę-pilietinę veiklą renkasi patys iš siūlomų veiklų (bendradarbiauja su klasių 

vadovais/kuratoriais, profesinio orientavimo specialistu), susiranda arba inicijuoja patys; 

 19.2. socialines-pilietines veiklas atlieka  iš visų krypčių (kūrybiškumo, veiksmo, pagalbos). 

 19.3. socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja socialinės-pilietinės veiklos lape (1 priedas) ir 

einamo mėnesio pirmos savaitės klasės vadovo/kuratoriaus pasirinktu laiku reflektuoja praėjusio 

mėnesio vykdytas veiklas.  

 20. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) apie socialinę veiklą informuojami mokyklos 

interneto puslapyje, TAMO dienyne, tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu. Mokinių tėvai 

bendradarbiauja su mokyklos pedagogais sudarydami sąlygas mokiniams atlikti savanoryste 

paremtas veiklas. 

21. Socialinė-pilietinė veikla mokslo metų pabaigoje vertinama elektroniniame dienyne 

„įsk.“ (metinis įvertinimas). 

22. Mokinio, neatlikusio socialinės-pilietinės veiklos, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo 

kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokytojų taryba. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                        

23. Mokiniai, aktyviai dalyvavę socialinėse-pilietinėse veiklose, mokslo metų pabaigoje 

skatinami direktoriaus padėkos raštu. 

24. Aktyvi mokinių socialinė-pilietinė veikla vertinama vadovaujantis šia formule: 

24.1. 1-4 klasės – n+4;  

24.2. 5-8 klasės – n+6 (formulėje „n“ reiškia mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo plane numatytą socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičių per mokslo metus). 

25. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas pasikeitus teisės aktams ir Šiaulių Jovaro 

progimnazijos bendruomenės iniciatyva. 

 

 

____________________  

 

 


