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SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO 

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOJE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos gimnazijoje tvarka (toliau – Tvarka), 

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-190 ir švietimo įstatymu 2016 m. spalio 18 d. Nr. XII-2685, OLWEUS patyčių 

prevencinės programos priemonių įgyvendinimo programa (OPKUS) nustato gimnazijos 

prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių aplinkos kūrimui.  

2. Saugios aplinkos kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai 

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

ugdymą, pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą, mokinių pozitivių vertybių formavimą ir tėvų 

įsitraukimą. 

3. Prevencinėmis priemonėmis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams 

atsirasti arba jų įtakai sumažinti. 

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

palankią aplinką. 

5. Prevencijos priemonės padeda išvengti problemų atsiradimo ir mažinti egzistuojančių 

problemų mastą. Mokiniams, kuriems visiems mokiniams taikomos prevencijos priemonės yra 

nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ir teikiama švietimo 

pagalba. 

6. Intervencija – tai mokyklos darbuotojų (vadovų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų 

darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į patyčių ir smurto stabdymą. 

7.  Šioje Tvarkoje išskiriamos šios smurto formos: 

8. patyčios – psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės 

kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama pažeminti jo reputaciją ar 

orumą, jį įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą; 

9. patyčios kibernetinėje erdvėje – patyčios iš kito asmens naudojantis informacinėmis 

technologijoms ir (ar) informacinės visuomenės informavimo priemonėmis, siekiant įbauginti tą 

asmenį, pakenkti jo reputacijai ar kitokiu būdu jį pažeminti, neatsižvelgiant į tai, ar patyčių 

informacija siunčiama asmeniškai, ar paskleidžiama neapibrėžtam gavėjų skaičiui; 

10. vaiko nepriežiūra – vaiko atstovo pagal įstatymą ir (ar) už vaiko priežiūrą atsakingo 

asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių ir dvasinių poreikių tenkinimas ar 

netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko fizinei, protinei, emocinei ir socialinei sveikatai ir raidai.“  

11. Švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta: 

11.1. mokinių prieš mokinius; 

11.2. švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius; 

11.3. mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus; 

11.4. švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus; 

11.5. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus. 

12. Tvarką įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

 

 



II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA GIMNAZIJOJE 

13. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi gimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu, 

organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos vadovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių 

vadovai, socialiniai pedagogai, o ją vykdo visi mokyklos bendruomenės nariai.   

14. Gimnazijos vadovas yra atsakingas už Tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už 

stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patyčių prevencijos priemonių plano 

parengimą, pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą.     

15. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja vaiko 

gerovės komisija, kuri kasmet:  

15.1. inicijuoja ir koordinuoja anoniminės vaikų apklausos vykdymą ir apibendrina jos 

rezultatus;  

15.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų dėl mokykloje fiksuotų pranešimų 

apie patyčias ir atlieka jų analizę (ne rečiau kaip kartą per pusmetį); 

15.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis rengia patyčių 

prevencijos ir intervencijos priemonių planą;  

15.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano 

turinį vaiko gerovės komisijos posėdyje;  

15.5. teikia pasiūlymus mokyklos vadovui dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių įgyvendinimo mokykloje, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių 

prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais;  

15.6. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl Tvarkos aprašo tobulinimo;  

15.7. atlieka kitus mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje 

numatomus veiksmus.  

16. Klasės vadovai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, 

informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos, 

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

patyčiomis.  

17. Direktorius imasi priemonių, kad jo vadovaujamos švietimo įstaigos mokiniai, jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai), darbuotojai turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą. 

 

III. PATYČIŲ INTERVENCIJA GIMNAZIJOJE 

 

18. Visais įtariamų ir realių smurto ir patyčių atvejais kiekvienas mokyklos administracijos 

atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:  

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

keliančius veiksmus;  

18.2. praveda pokalbį su smurtaujančiu ar besityčiojančiu mokiniu, dalyvaujant klasės 

vadovui ar kitam suaugusiam darbuotojui;  

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

(globėjus, rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus, institucijas (policija, greitoji pagalba);  

18.4. informuoja klasės vadovą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, smurtą;  

18.5. registruoja realių smurto ir patyčių atvejus Patyčių registravimo žurnale.  

19. Gimnazijos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito 

darbuotojo veiksmai įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą:  

19.1. išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų 

priemonių elektroninėms patyčioms sustabdyti;  

19.2. įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis;  

19.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai 

svarbius faktus;  

19.4. informuoja klasės vadovą apie elektronines patyčias ir pateikia išsaugotą informaciją;  



19.5. registruoja realių smurto ir patyčių atvejus Patyčių registravimo žurnale. 

20. Klasės vadovas, gavęs informaciją apie įtariamą ir/ar įvykusį smurtą ar patyčias: 

20.1. išsiaiškina situaciją, paima mokinių paaiškinimus;  

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

rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose;  

20.3. vykdo tolesnę situacijos stebėseną;  

20.4. užpildo pranešimo apie smurtą ar patyčias formą (priedas Nr.1), ją pateikia Vykdymo 

komisijos pirmininkui ar socialiniam pedagogui;  

20.5. vykdymo komisijos pirmininkas ar socialinis pedagogas Pranešimą apie patyčias 

registruoja Patyčių registracijos žurnale.   

21. Klasės vadovas, nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui, kreipiasi į 

mokyklos vaiko gerovės komisiją  ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.  

22. Vaiko gerovės komisija,  įvertinusi turimą informaciją:  

22.1. numato veiksmų planą (gali būti individualūs pokalbiai su skriaudėju, skriaudžiamuoju, 

stebėtojais, jų klase, jų tėvais, kt. priemonės) supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją 

ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;  

22.2. informuoja mokyklos vadovą apie esamą situaciją;  

22.3. vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius susirinkimus 

situacijos įvertinimui;  

22.4. atlieka kitus Tvarkos apraše numatytus veiksmus.  

23. Socialinis pedagogas (psichologas), gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias 

patyčias:  

23.1. išsiaiškina situaciją, nustato ar tai patyčių atvejis;  

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

rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose;  

23.3. užpildo pranešimo apie patyčias formą, ją perduoda vaiko gerovės komisijai.  

24. Tėvų įtraukimas / įsitraukimas: 

24.1. tėvų aktyvumo skatinimas: skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo(si) 

aplinką gimnazijoje, įtraukiant juos į Priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, 

atstovavimą gimnazijos vietos bendruomenėje;  

24.2. tėvų konsultavimas, informavimas: vykdomas tėvų konsultavimas ir informavimas  

patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos gimnazijos kūrimo klausimais.  

25. Mokiniui pasityčiojus iš administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto 

ar kito darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, turėtų informuoti gimnazijos vadovą, kuris 

imasi Tvarkos apraše ar kituose gimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.  

26. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui 

pasityčiojus iš mokinio, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, turėtų informuoti gimnazijos vadovą, 

kuris imasi Tvarkos apraše ar kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.  

27. Gimnazijos direktorius, sužinojęs apie darbuotojo patiriamą smurtą ar patyčias arba 

darbuotojo smurtavimą ar tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių.  

28. Kitiems smurto ar patyčių dalyviams pagal individulius poreikius gimnazijoje teikiama 

švietimo pagalbos specialistų pagalba.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo 

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

fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus 

interesus.  

 

 


