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                                                                                              Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 
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                                                                                               Įsakymu Nr. 1.3.-111 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) nustato saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias 

kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimo gimnazijoje prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą. 

 2. 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.  

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

palankią aplinką gimnazijoje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir 

siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas gimnazijoje 

susijęs su emocine mokinių, darbuotojų, tėvų (toliau tekste –  gimnazijos bendruomenės nariai) 

gerove, jų tarpusavio santykiais.  

  4. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus gimnazijos mokinius, padeda išvengti 

problemų (pvz., patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų mastą. 

Tiems mokiniams, kuriems visai gimnazijos bendruomenei taikomos prevencijos priemonės yra 

nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ar (ir) programos, 

teikiama švietimo pagalba.  

 5. Intervencija Apraše suprantama kaip gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų, mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų ir kitų gimnazijos darbuotojų (toliau tekste – gimnazijos darbuotojai) 

koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos 

priemonių visuma.  

 6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.  

              7. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai 

veikiančius komponentus: gimnazijos veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymą, pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimą, mokinių pozityvių vertybių formavimą ir 

tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau tekste – Tėvai) įtraukimą/įsitraukimą. 

 

II SKYRIUS 

SMURTO IR PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA GIMNAZIJOJE  

 

     8. Gimnazijoje kuriama mokymo(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  

priklausymo gimnazijos bendruomenei jausmai: 



 8.1. puoselėjamos pozityvios vertybės ir bendruomeniškumas (mandagumas, paslaugumas, 

rūpinimasis kitais, pagarba, pasitikėjimas, solidarumas, lygiateisiškumas ir kt.), kuriuos atitinka 

visų gimnazijos darbuotojų elgesys ir veikla;  

 8.2. gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse susitarta dėl elgesio taisyklių (normų), kuriose 

aiškiai reglamentuojamas tiek pozityvus/laukiamas, tiek neleistinas/nepageidaujamas mokinių 

elgesys, numatyti mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, jie yra 

žinomi ir suprantami visiems gimnazijos bendruomenės nariams, jais vadovaujasi kiekvienas 

gimnazijos darbuotojas, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų mokinių elgesį; 

              8.3.  gimnazija, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, 

bendradarbiauja su mokinių tėvais, vietos bendruomene, Savivaldybėje esančiomis įstaigomis ar 

organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.  

              9. Smurto ir patyčių prevencija bei intervencija yra svarbi gimnazijos veiklos dalis, visi 

gimnazijos darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, 

turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens 

ypatybių. Gimnazijos darbuotojai pagal pasiskirstytas atsakomybes įgyvendina numatytas 

Priemones. 

     10. Gimnazijos direktorius atsako už Aprašo įgyvendinimą gimnazijoje, už sveiką, saugią, 

užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, už stebėsenos 

rezultatais paremto kasmetinio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano 

parengimą, jo pristatymą gimnazijos bendruomenei ir vykdymą. 

     11. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi gimnazijos vaiko gerovės 

komisija, kuri: 

     11.1. vadovaudamasi gimnazijos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais 

instrumentais ar kitais pasirinktais būdais (apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka 

informaciją apie mokymo(si) aplinkos saugumą, gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio 

santykius ir identifikuoja aktualias problemas; 

     11.2. surenka apibendrintus duomenis iš socialinio pedagogo, klasių auklėtojų, direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui dėl gimnazijoje fiksuotų pranešimų apie smurtą ar patyčias ir atlieka jų 

analizę;  

     11.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą; 

     11.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo 

plano turinį Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

               11.5. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių įgyvendinimo gimnazijoje, darbuotojų kvalifikacijos mokinių socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo, asmeninių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo 

klausimais; 

     11.6. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos Aprašo tobulinimo; 

     11.7. atlieka kitus Apraše numatytus veiksmus.  

     12. Socialinis pedagogas: 

     12.1. koordinuoja tinkamą prevencijos ir intervencijos priemonių (taip pat ir prevencinių 

programų) įgyvendinimą; 

     12.2. rūpinasi pozityvaus gimnazijos mikroklimato palaikymu ir puoselėjimu; 

     12.3. nuolat stebi ir vertina tiek pozityvų/laukiamą, tiek neleistiną/nepageidaujamą 

mokinių elgesį, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų mokinių elgesį; 

     12.4. pildo Smurto/patyčių registracijos žurnalą (patyčių dinamikos analizei ir atitinkamų 

prevencijos ir intervencijos priemonių planavimui).  

     13. Klasės auklėtojai išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie smurtą/patyčias, 

informuoja Vaiko gerovės komisiją, koordinuojančią Aprašo vykdymą, apie prevencijos, 



intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su 

patyčiomis. 

     14. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina 

kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina 

asmenines socialines ir emocines kompetencijas. 

               15. Mokiniai skatinami aktyviai dalyvauti kuriant pozityvų gimnazijos mikroklimatą, jų 

nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir vertinamos: 

               15.1. mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas vykdomas prevencines 

programas integruojant į dalykų, neformaliojo švietimo ugdymo turinį, klasės auklėtojų 

planuojamas veiklas; 

               15.2. skatinamas bendruomeniškumas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingose 

veiklose (pvz., skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje 

bendruomeninėje veikloje ir kt.). 

               16. Tėvai skatinami dalyvauti kuriant saugią mokymo(si) aplinką gimnazijoje, įtraukiant 

juos į Priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, atstovavimą gimnazijai vietos 

bendruomenėje. Vykdomas tėvų konsultavimas ir informavimas. 

               17. Su gimnazijos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka 

pasirašytinai supažindinami visi gimnazijos bendruomenės nariai; 

 

III SKYRIUS 

SMURTO IR PATYČIŲ INTERVENCIJA GIMNAZIJOJE 

 

     18. Visais įtariamų ar realių smurto bei patyčių atvejais kiekvienas gimnazijos 

administracijos atstovas, pedagogas ar švietimo pagalbos specialistas,  kitas darbuotojas 

reaguodamas:  

     18.1. nedelsiant įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus smurtą ar patyčias – nutraukia bet kokius tokį 

įtarimą keliančius veiksmus; 

     18.2. primena vaikui, kuris smurtauja ar tyčiojasi, gimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles; 

     18.3. jei vaikui reikia pagalbos, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ar gimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba); 

     18.4. nedelsiant informuoja socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie 

įtariamą ir/ar įvykusį smurto atvejį ar patyčias; 

     18.5. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pateikia užpildytą pranešimo apie 

smurto/patyčių atvejį formą (Priedas Nr. 2). 

     19. Socialinis pedagogas, gavęs informaciją apie įtariamą ir/ar įvykusį smurto atvejį ar 

patyčias: 

     19.1. išsiaiškina situaciją, nustato, ar tai smurto/patyčių atvejis; 

     19.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose; 

     19.3. ne vėliau kaip per tris darbo dienas užpildo pranešimo apie patyčias formą (Priedas 

Nr. 2); ją registruoja Smurto/patyčių registracijos žurnale ir perduoda vaiko gerovės komisijai; 

     19.4. vykdo tolesnę smurto/patyčių situacijos stebėseną. 

     20. Vaiko gerovės komisija, įvertinusi turimą informaciją: 

     20.1. per penkias darbo dienas numato veiksmų planą (gali būti individualūs pokalbiai su 

skriaudėju, skriaudžiamuoju, stebėtojais, jų tėvais, klase, kt. priemonės), supažindina su jo 

nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus); esant poreikiui koreguoja 

veiksmų planą;  

     20.2. informuoja gimnazijos direktorių apie esamą situaciją; 

     20.3. vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius 

susirinkimus situacijos įvertinimui. 



     21. Gimnazijos bendruomenės narys, įtaręs smurtą/patyčias ar liudijantis smurto/patyčių 

atvejį, gavęs apie juos pranešimą, kreipiasi į socialinį pedagogą, kuris imasi veiksmų, numatytų 

Aprašo 12 punkte. 

     22. Vaikui smurtavus ar pasityčiojus iš administracijos atstovo, pedagogo, švietimo 

pagalbos specialisto ar kito darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs smurtą/patyčias, privalo 

informuoti gimnazijos direktorių, kuris imasi Apraše  ar kituose gimnazijos dokumentuose 

numatytų veiksmų. 

     23. Administracijos atstovui, pedagogui, švietimo pagalbos specialistui ar techniniam 

darbuotojui smurtavus ar pasityčiojus iš vaiko, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs smurtą/patyčias turėtų 

informuoti direktorių, kuris imasi Apraše  ar kituose gimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų. 

     24. Gimnazijos direktorius, sužinojęs apie gimnazijos darbuotojo patiriamą 

smurtą/patyčias arba gimnazijos darbuotojo smurtavimą/tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis 

priemonių. 

     25. Kitiems smurto/patyčių dalyviams pagal individualius poreikius gimnazijoje teikiama 

švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     26. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susiję su vaiku ir jo 

asmeniniu gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams 

ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. 

               27. Gimnazijos direktorius metinėje veiklos ataskaitoje Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai 

pateikia informaciją apie šio Aprašo įgyvendinimą, gimnazijoje naudojamas aktyvias patyčių 

prevencijos priemones ir nustatytus patyčių atvejus bei į juos reaguojant atliktus veiksmus. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

REAGAVIMO Į SMURTĄ/PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTEBĖJUS AR ĮTARUS SMURTO ATVEJĮ AR PATYČIAS 

 

Bet kuris gimnazijos darbuotojas turi nedelsiant reaguoti ir stabdyti 

smurtą/patyčias 

 

Apie įvykį pranešti socialiniam pedagogui ir užpildyti pranešimo apie 

smurtą/patyčias formos (Priedas Nr.2) pirmąją dalį 

Socialinis pedagogas skubiai aiškinasi situaciją, kalbasi su 

mokiniais, jų tėvais, stebi situaciją 

 

Baigia pildyti pranešimo apie smurtą/patyčias formą (Priedas 

Nr.2), ją registruoja Smurto/patyčių registracijos žurnale ir 

perduoda vaiko gerovės komisijai 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas stebi 

situaciją ir, jei smurtas/patyčios kartojasi, 

 

Sukviečia Vaiko gerovės  

komisijos posėdį ir imasi 

spręsti patyčių situaciją, 

bendrauja su patyčių 

dalyviais, jų tėvais 

 

Parengia tinkamų 

prevencijos ir 

intervencijos priemonių 

planą, numato asmenis, 

atsakingus už priemonių 

įgyvendinimą 



 

 

 

 

 

 

 

2 priedas 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 
PRANEŠIMO APIE SMURTĄ/PATYČIAS FORMA 

 

 

______________             Nr.  
                    Pranešimo data        registracijos numeris 

 

I.Dalis (pildo asmuo, pastebėjęs ar įtaręs smurto/patyčių atvejį) 

Bendrieji duomenys: 
 

Kada įvyko smurtas/patyčios (data, val.):  

Kur įvyko smurtas/patyčios:  

Kam pranešta apie smurtą/patyčias:  

Kas pranešė apie smurtą/patyčias:  

Kokia smurto/patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota: 
Fizinės: vaiko užgauliojimas veiksmais (pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų 

atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.); 

Socialinės: įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra 

nepageidaujamas ar atstumiamas; 

Elektroninės: patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete, 

naudojant mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimas, skaudinantis 

bendravimas pokalbių kambariuose, vaiko asmeninio gyvenimo detalių viešinimas, tapatybės pasisavinimas ir 

pan.). 

Kiti pastebėjimai  (įrašyti)_________________________________________________________________ . 

Išsamesnė informacija apie 

įvykį: 

 

 

Duomenys apie patyčių dalyvius: 
 

Vaiko, patyrusio smurtą/patyčias vardas, pavardė, 

amžius, klasė: 

 

Vaiko/-ų, kuris smurtavo ar tyčiojosi vardas, pavardė, 

amžius, klasė: 

 

Vaiko/-ų, stebėjusio smurtą/patyčias vardas, pavardė, 

amžius, klasė: 
 

 

 

Darbuotojo, pastebėjusio smurto/patyčių atvejį, parašas:   ............................................... 
 

 

II. Dalis (pildo socialinis pedagogas) 

Veiksmų po įvykio, planas su: 
 

Vaiku patyrusiu patyčias:  

 

Vaiku, kuris tyčiojosi:  

 

Stebėtojais:  

 



Patyčių dalyvių tėvais:  

 

Kitais mokyklos darbuotojais:  

 

Kita (įrašyti): 

 

 

 

  



Su Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 

d. įsakymu Nr. 1.3.-111,  

SUSIPAŽINAU: 

Eil. 

Nr. 

DARBUOTOJO/MOKYTOJO/MOKINIO/TĖVŲ 

VARDAS, PAVARDĖ 

PARAŠAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


