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VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Centro) 

smurto patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis padėti 

užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

2. Aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą. 

3. Prevencija Apraše suprantama kaip priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią 

socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. 

Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų 

problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio 

į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.  

4. Intervencija Apraše suprantama kaip darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir 

patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalba.  

5. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos stebėjimas, renkant, 

analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui,  tolimesnės 

raidos ir galimo poveikio prognozavimas. 

6. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi 

palankią aplinką Centre, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra 

išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas susijęs su emocine mokinių, 

darbuotojų, tėvų (toliau – Centro bendruomenės nariai) gerove, jų tarpusavio santykiais.  

7. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus Centro mokinius, padeda išvengti problemų (pvz., 

patyčių ar kitokio smurto), tiems mokiniams, kuriems taikomos priemonės yra neveiklios ir jų 

nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės, teikiama švietimo pagalba.  

8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.  

 

II SKYRIUS 

POZITYVAUS MIKROKLIMATO KŪRIMAS 

 

9. Centre kuriama mokymos(si) aplinka palanki asmenybės ūgčiai, kuriami pozityvūs, 

tarpusavio pagarba, parama ir pasitikėjimu, bendromis vertybėmis grįsti santykiai, puoselėjamos 

mokinių stiprybės ir galios, skatinami ir stiprinami bendrumo, tapatumo ir priklausomumo Centro 

bendruomenei jausmai.  

10. Pozityvaus mikroklimato Centre kūrimas yra nenutrūkstantis, cikliškas procesas, 

susidedantis iš nuoseklių etapų. 



10.1. Esamos situacijos įvertinimas. 

10.1.1. Socialinis pedagogas: 

10.1.1.1.  rugsėjo mėnesį renka duomenis, analizuoja juos, apibendrina ir  sudaro mokyklos 

socialinį pasą, kurį pristato mokytojams; 

10.1.1.2. naudodamasis etnografinio tyrimo (spalio mėn.) duomenimis, aptaria esamą situaciją 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

10.1.1.3.  teikia siūlymus dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo. 

10.1.2. Atliekami tyrimai:  

         10.1.2.1. „Kaip jaučiuosi mokykloje?”, kurio tikslas - išsiaiškinti tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokinių, mokytojų požiūrį į mikroklimatą Centre (kovo mėn.); 

         10.1.2.2. etnografinis tyrimas esamai situacijai nustatyti ir mokinių elgesio pokyčiams matuoti 

(spalio, gegužės mėn.); 

10.1.1.2.  NMVA apklausa veiklos kokybei įsivertinti (lapkričio mėn.). 

10.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. 

         10.2.1. Įgyvendinamos prevencinės programos:  

         10.2.1.1. „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje. Programos tikslas – padėti įgyti 

socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

Programą vykdo grupės auklėtojas;  

          10.2.1.2. „Įveikiame kartu“ 1 klasės mokiniams. Programos tikslas – ugdyti vaikų socialinius ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programą vykdo klasės mokytojas;  

         10.2.1.3. „Obuolio draugai“ 2–3 klasių mokiniams. Programos tikslas – ugdyti vaikų socialinius 

ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programą vykdo klasių mokytojai;  

         10.2.1.4. „Antras žingsnis” 4 klasės mokiniams. Programos tikslas – mokyti vaikus susitvarkyti 

su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, taikiai spręsti konfliktus.  Užsiėmimus veda klasės 

mokytojas; 

10.2.1.3. Lion Quest „Paauglystės kryžkelės“ 5-10 klasių mokiniams. Programos tikslas – ugdyti 

svarbiausius jaunų žmonių gyvenimo įgūdžius, tvirtą charakterį, pilietinį aktyvumą. Programą vykdo 

socialinis pedagogas, padeda savanoriai mokytojai ir mokiniai. 

10.2.2. integruojama į dalyko(-ų) ugdymo turinį (ugdymas vyksta remiantis humanistinės 

pedagogikos principais); 

10.2.3. integruojama į neformaliojo vaikų švietimo veiklas;  

10.2.4. organizuojamos prasmingos, bendruomeniškumą, savanorystę, pilietiškumą, saviraiškų 

dalyvavimą skatinančios veiklos (netradicinės akcijos, aktyviosios pertraukos, savanorių klubo veikla ir 

t. t. ); 

10.2.5. socialinis pedagogas vykdo projektą visiems Centro mokiniams „Pasirinkdamas dabar, 

kuriuosi sveiką ir saugią ateitį“; 

10.2.6. 5-10 klasių vadovai kartą per mėnesį valandėlių metu aptaria SEU paveikumą mokinių 

pozityvaus elgesio formavimuisi. 

10.3. Bendruomenės narių sąmoningumo didinimas ir įsitraukimas. 

          10.3.1. Pedagoginiai darbuotojai: 

          10.3.1.1. kiekvienas ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines 

kompetencijas; 

          10.3.1.2. klasės vadovų metodinės grupės susirinkimuose reflektuoja, kaip taikomi humanistinės 

pedagogikos principai ugdyme, koks poveikis; 

          10.3.1.3. mokytojų susirinkimuose dalinasi gerąja patirtimi - skatinami teigiami pavyzdžiai, 



priimami bendri susitarimai;  

          10.3.1.4. prisiima pareigybių aprašuose numatytą atsakomybę už emociškai saugios mokymo(si) 

aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias. 

          10.3.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas/įsitraukimas: 

          10.3.2.1. dalyvavimas įvairiose Centro veiklose, pagalba joms ruošiantis; 

          10.3.2.2. Tėvų klubo susirinkimai; 

          10.3.2.3. tėvų konsultavimas ir informavimas patyčių ir smurto prevencijos klausimais. 

          10.3.3. Mokinių įsitraukimas: 

          10.3.3.1. susitaria dėl elgesio taisyklių, numatomi skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį 

būdai; 

          10.3.3.2. savanoriai kartą per savaitę organizuoja aktyvias pertraukas, kurių metu  puoselėjamos 

pozityvios vertybės ir bendruomeniškumas; 

          10.3.3.3. veikia Mokinių taryba, savanorių klubas „Mums rūpi”, kur yra išklausomos mokinių 

idėjos ir nuomonės, mokiniai inicijuoja prasmingas veiklas.  

 

III SKYRIUS 

PATYČIŲ INTERVENCIJA 

 

          11. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais asmuo reaguodamas įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus 

patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus, esant elektroninėms patyčioms, 

išsaugo įrodymus; 

          12. Patyčių intervencija vykdoma vadovaujantis Centro direktoriaus 2015 m. spalio mėn. 29 d.  

įsakymu Nr. 142 V patvirtinta Mokinių drausminimo sistema.   

12.1.Drausminimo sistemos laipteliai. 

          12.1.1. Esant drausmės pažeidimui pamokoje/pertraukų metu,  dalyko/budintis  mokytojas: 

    12.1.1.1. pasako žodinę pastabą; 

          12.1.1.2. veda prevencinį pokalbį su mokiniu po pamokos; 

          12.1.1.3. informuoja žodžiu klasės vadovą apie drausmės pažeidimą. 

          12.1.2. Jei mokytojo pokalbis su mokiniu nepaveikus, klasės vadovas: 

          12.1.2.1. kartu su mokiniu ir mokytoju aptaria drausmės pažeidimo situaciją; 

          12.1.2.2. pildo Pranešimo apie smurtą ir patyčias formą (1 priedas), ją pateikia socialiniam 

pedagogui; 

          12.1.2.3. informuoja apie drausmės pažeidimą mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).  

          12.1.3. Socialinis pedagogas: 

          12.1.3.1. fiksuoja pranešimus apie smurtą ir patyčias Smurto ir patyčių atvejo registre (2 

priedas); 

          12.1.3.2. organizuoja individualią pagalbą mokiniui; 

          12.1.3.3. veda socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus mokinių grupei; 

          12.1.3.4. surinkus keturias drausmės pažeidimo fiksavimo formas per tris mėnesius, pateikia 

informaciją Vaiko gerovės komisijos pirmininkui. 

         12.1.4. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas inicijuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame 

dalyvauja mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

         12.1.5. Vaiko gerovės komisijos posėdyje, išklausius mokinio, mokytojų ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nuomones, sudaroma trišalė sutartis tarp Centro, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų). Sutartimi susitariama dėl bendrų tikslų, kiekvienos šalies įsipareigojimų, sutarties galiojimo 

laikotarpio, susitarimų nesilaikymo pasekmių bei pakartotinio svarstymo. 



    12.1.6. Nevykdant susitarimų, kreipiamasi į policijos komisariato nepilnamečių reikalų 

specialistus arba į Vilkaviškio savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl minimalių ar vidutinių vaiko 

priežiūros priemonių taikymo.  

13. Darbuotojui pasityčiojus iš mokinio ar darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias  

informuoja direktorių. 

14. Direktorius, sužinojęs apie darbuotojo tyčiojimąsi, imasi priemonių: individualiai pasikalba 

su darbuotoju apie netinkamą elgesį, o elgesiui pasikartojus galimas darbo sutarties nutraukimas. 

15. Psichologas ir socialinis pedagogas patyčių dalyviams pagal individualius poreikius teikia 

švietimo pagalbą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Aprašas suderinamas su Centro taryba ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

         17. Visi Centro bendruomenės nariai su aprašu supažindinama pasirašytinai.  

         18. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja Vaiko 

gerovės komisija.  

         19. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas Centro direktorius.  
 

SUDERINTA 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko 

mokyklos- daugiafunkcio centro 

tarybos posėdžio 

2017 m. rugsėjo 21 d.  

protokoliniu nutarimu 

(Protokolo Nr. 4) 


