VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA
SOCIALINĖ - PILIETINĖ VEIKLA
2021-2022 m. m.
Vadovaujantis Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu (patvirtintu VAG
direktorės 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-2021-82):
1. Socialinė - pilietinė veikla I-II gimnazijos klasių mokiniams yra privaloma. Ji
neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama
su gimnazijos tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis,
tradicijomis:
1.1. I-ų gimnazijos klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir
stiprinimą pačioje klasėje, gimnazijos bendruomenėje, pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo
gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant gimnazijos ir Antakalnio bendruomenės veikloje.
1.2. II-ų gimnazijos klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto
suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo
rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo
pasirinkimą.
1.3. veiklai mokiniai privalo skirti ne mažiau kaip 10 val. per vienerius mokslo metus.
1.4. mokiniai gali atlikti veiklą savarankiškai arba grupelėmis, vadovaujant pedagogui ar/ ir
glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.
1.5. Mokinių socialinę - pilietinę veiklą:
1.5.1. koordinuoja gimnazijos socialinis pedagogas;
1.5.2. organizuoja visi mokyklos darbuotojai: administracija, socialinis pedagogas, klasių
vadovai, dalykų mokytojai, bibliotekos vedėja ir kt.
1.5.3. klasės vadovas vykdo veiklos apskaitą ir kontrolę.
2. Mokinių atliktą veiklą elektroniniame dienyne fiksuoja konkrečią veiklą skyręs asmuo
(socialinis pedagogas, klasės vadovas, mokytojas, bibliotekos vedėja ir kt.).
3. Mokiniai, kurie veiklą atlieka už gimnazijos ribų, klasės vadovui pateikia konkrečios
institucijos raštą su atliktų socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiumi, pasirašytą atsakingo
asmens ir pažymėtą spaudu.
4. Mokiniams, klasių vadovui pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą
savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
įskaitoma socialinė-pilietinė veikla.
Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos dėl Covid-19 ligos (esant pandemijai ar
paskelbus karantiną) visos socialinės-pilietinės veiklos planuojamos ir įgyvendinamos laikantis LR
Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimų ir/ar rekomendacijų.
5. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys:
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Socialinės-pilietinės veiklos
kryptys ir veiklų turinys

Asmuo, atsakingas už veiklos
organizavimą ir/ar vykdymą

Aktyvi veikla gimnazijoje
(mokinių senatas,
gimnazijos taryba) ir klasės
savivaldoje.

Pilietinė veikla
V. Kriščiūnienė
violetak@antgim.lt
Humanitarinių ir socialinių tel. (8-5) 23 46 057, 33 kab.
mokslų
ugdymo skyriaus
vedėja

Kontaktai

1

1.2.

1.3.
1.3.1

1.3.2.

2.
2.1.

2.2.

Valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų, dalykinių
savaičių organizavimas:

Klasių vadovai
žr. sąrašą www.antgim.lt
V. Kriščiūnienė
violetak@antgim.lt
Humanitarinių ir socialinių tel. (8-5) 23 46 057, 33 kab.
mokslų
ugdymo skyriaus
vedėja

Vasario16-osios minėjimas
2022-02-11
Metodinės grupės (atsakingų
Kovo 11-osios minėjimas asmenų sąrašas bus patikslintas
2021-03-10
artėjant šventėms, atmintinoms
Istorijos ir pilietiškumo datoms
ar
dalykinėms
savaitė „Aš dėkoju LAISVĖS savaitėms)
gynėjams“
2022-01-10-2022-01-14
Menų ir sporto savaitė
2022-04-25-2022-04-29
Sveikatingumo ir sporto
diena 2022-06-08
Aktyvus dalyvavimas kitų institucijų organizuojamose akcijose bei renginiuose:
Dalyvavimas gimnazijos
Š. Vitkus
sarunasv@antgim.lt
Tolerancijos centro bei
Istorijos ir pilietiškumo
29 kab.
tarptautinės komisijos nacių pagrindų vyr. mokytojas
ir sovietinio okupacinių
V. Kriščiūnienė
violetak@antgim.lt
režimų nusikaltimams
Humanitarinių ir socialinių
tel. (8-5) 23 46 057, 33 kab.
Lietuvoje įvertinti akcijose
mokslų ugdymo skyriaus
ir renginiuose.
vedėja
Dalyvavimas Vilniaus
Ž. Pliskačevska
zanap@antgim.lt
miesto savivaldybės
socialinė pedagogė
tel. 8 67 573 805, 15 kab.
visuomenės sveikatos biuro, L. Miškinienė
lina.miskiniene@vvsb.lt
Savanorių centro, VšĮ
visuomenės sveikatos
1 kab.
„Vaikų linija“, Vilniaus
priežiūros specialistė
pirmoje policijos
psichologelaima@gmail.co
komisariato ir kt. institucijų L. Vilčinskienė
psichologė
m
organizuojamose akcijose ir
laimav@antgim.lt
renginiuose.
tel. 8 67 573 839, 13 kab.
Ekologinė - aplinkosauginė veikla
Aktyvus dalyvavimas
miesto, šalies ekologinėse
akcijose, projektuose (pvz.,
„Darom“).
Mokyklos aplinkos
tvarkymas.

Ž. Pliskačevska,
socialinė pedagogė
Klasių vadovai

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.
žr. sąrašą www.antgim.lt

E. Lukas, direktoriaus
pavaduotojas ugdymo
aprūpinimui

edmundas@antgim.lt
tel. (8-5) 23 40 421, 3 kab.

Klasės
aplinkos Klasių vadovai ir dalykų
puoselėjimas ir tvarkymas; mokytojai
kabinetų, kitų mokyklos
patalpų,
inventoriaus
tvarkymas, klasių vedinimas
(dėl COVID-19).

žr. sąrašą www.antgim.lt
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2.3.

Mokyklos žaliųjų erdvių
priežiūra.

2.4.
2.4.1.

Antakalnio mikrorajono tvarkymas:
Antakalnio kapinių
Ž. Pliskačevska,
tvarkymas.
socialinė pedagogė

3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

jolantab@antgim.lt
7 kab.

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.

Socialinė ir savanoriška veikla

3.
3.1.
3.1.1.

J. Butkutė
geografijos mokytoja

Mokyklos renginių, sporto varžybų organizavimas:
Mokyklos renginių
Mokinių senatas
organizavimas, budėjimas
per gimnazijos renginius.
V. Kriščiūnienė
Humanitarinių ir socialinių
mokslų ugdymo skyriaus
vedėja
Sportinių
varžybų Fizinio ugdymo mokytojai:
organizavimas, budėjimas, K. Mieželis,
teisėjavimas.
Š. Ragauskas,
R. Juchnevičienė
Aktyvi pagalba klasės
Klasių vadovai
vadovui organizuojant
klasės veiklą.
Aktyvi pagalba klasės
Ž. Pliskačevska,
draugui, turinčiam
socialinė pedagogė
mokymosi sunkumų,
Klasių vadovai, dalykų
adaptacijos ar kitokių
mokytojai
sunkumų.
Dalyvavimas mokyklos,
E. Skupienė
interjero atnaujinime,
technologijų mokytoja
svetingos aplinkos kūrime.
A. Mikalonis
technologijų mokytojas
A. Šulskutė
dailės mokytoja
Klasių vadovai
Pagalba
mokyklos I. Kryžanauskienė,
bibliotekoje.
bibliotekos vedėja

vag.senatas@gmail.com
20 kab.
violetak@antgim.lt
tel. (8-5) 23 46 057, 33 kab.
mažoji ir didžioji sporto
salės
žr. sąrašą www.antgim.lt

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.
žr. sąrašą www.antgim.lt

editas@antgim.lt
41 kab.
arunasm@antgim.lt
technologijų kab.

Pagalba rengiant įvairias
parodas.
Pagalba
organizuojant
mokykloje
apklausas,
tyrimus ir jų apibendrinimas

Dalykų mokytojai

almas@antgim.lt
46 kab.
žr. sąrašą www.antgim.lt
irenak@antgim.lt
Tel. 8 676 53772
biblioteka
žr. sąrašą www.antgim.lt

Ž. Pliskačevska,
socialinė pedagogė

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.

L. Vilčinskienė
psichologė

Gimnazijos
mediatekos
pildymas, vaizdo medžiagos
montavimas, katalogavimas,
gimnazijos
muziejaus
priežiūra.

V. Kriščiūnienė
Humanitarinių ir socialinių
mokslų ugdymo skyriaus
vedėja

psichologelaima@gmail.co
m
laimav@antgim.lt
tel. 8 67 573 839, 13 kab.
violetak@antgim.lt
tel. (8-5) 23 46 057, 33 kab.
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3.9.

Savanoriškas darbas valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, dalyvavimas labdaros
akcijose:

3.9.1.

Labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“

3.9.2.

3.9.3

3.10.

4.

NVO „Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija“

Savanorystė
įvairiose
įstaigose
(pvz.,
teatre,
ligoninėje ir kt.), pagalba
seneliams, neįgaliesiems ir
vaikams globos namuose,
pagalba gyvūnų prieglaudos
globotiniams, savanorystė
jaunimo
organizacijose/susivienijimu
ose.
Prevencinių, socialinių,
profesinio orientavimo
renginių inicijavimas,
organizavimas.

Ž. Pliskačevska
socialinė pedagogė
Dovilė Bikelytė
„Maisto banko“ savanorių
koordinatorė
R. Juchnevičienė
Fizinio ugdymo mokytoja
S. Vaitonis
Savanorystės plėtros
vadovas
-

Ž. Pliskačevska,
socialinė pedagogė
L. Miškinienė
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
L. Vilčinskienė
psichologė

Kita mokinio pasirinkta ir atliekama veikla.

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.
dovile.bikelyte@maistobankas.lt

tel. 8 650 19885
raimondaj@antgim.lt
mažoji sporto salė
stasys@redcross.lt
tel. 8659 75867
Su internetiniose svetainėse
nurodytais kontaktiniais
asmenimis susisiekia patys
mokiniai.

zanap@antgim.lt
tel. 8 67 573 805, 15 kab.
lina.miskiniene@vvsb.lt
1 kab.
psichologelaima@gmail.co
m
laimav@antgim.lt
tel. 8 67 573 839, 13 kab.
Klasių vadovai

Parengė socialinė pedagogė Žana Pliskačevska
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