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2017–2018 M. M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių plano tikslas – užkirsti kelią smurtui ir 

patyčioms gimnazijoje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti gimnazijoje smurto 

prevencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei 

taip kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas 

 

Data Atsakingi 

asmenys 

1.  Vaiko gerovės komisijos veikla. Visus 

metus 

VGK 

pirmininkas 

2.  Pranešimų apie smurtą ir patyčias registravimas.   Visus 

metus 

VGK 

3.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo plano 

pristatymas gimnazijos bendruomenei. 

2017-08-

29 

Psichologas 

4.  Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 

pristatymas tėvų susirinkimų metu. 

2017 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Klasių vadovai 

5.  Visų klasių mokinių supažindinimas su mokinių elgesio, 

lankomumo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instrukcijomis 

(pamokoje, gimnazijoje, už gimnazijos ribų), smurto 

prevencijos ir intervencijos aprašu.  

2017-09 Klasių vadovai 

6.  Klasių vadovai ugdo mokinių socialines–emocines 

kompetencijas, įgyvendindami socialinių emocinių 

kompetencijų priemonių planą. 

Visus 

metus 

Klasių vadovai,  

soc. pedagogas, 

psichologas 

7.  Gimnazija į ugdymo turinį integruoja Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą,  

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-494 ,,Dėl Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos patvirtinimo“. 

Visus 

metus 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

8.  Gimnazija į ugdymo turinį integruoja Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 ,,Dėl Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai  programos patvirtinimo“. 

Visus 

metus 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai,  

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

9.  Padalomosios medžiagos apie patyčias parengimas ir 

išplatinimas pedagogams. 

2017 m. 

rugsėjo 

Psichologas 



mėn. 

10.  Informacinio lankstinuko apie smurtą artimiausioje aplinkoje, 

parengimas ir padalinimas pedagogams. 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

Psichologas 

11.  Informacinio lankstinuko apie smurtą artimiausioje aplinkoje 

mokiniams parengimas ir pristatymas mokinių taryboje. 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

Psichologas 

12.  1, 5 ir I gimnazijos kl.  bei naujai priimtų mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

Klasių vadovai, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

13.  „Tolerancijos diena". 2017 m. 

lapkričio 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

14.  Susitikimas su policijos bendruomenės pareigūnais tema 

„Patyčios, elektroninės patyčios, pavojai elektroninėje erdvėje“  

I–III kl. mokiniams. 

 

2017 m. 

gruodžio 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

15.  Mokinių apklausa apie mokinių saugumą gimnazijoje. 2018 m. 

sausio 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

16.  Individualus mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų konsultavimas. Visus 

metus 

Klasių vadovai, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

17.  Mokinių forumas „Padėdamas kitam - padėsi sau“. 2018 m. 

kovo 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

18.  Mokinių forumas „Aš pasitikiu žmonėmis. O tu?“ 2018 m. 

balandžio 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

19.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių plano 

įgyvendinimo pristatymas gimnazijos bendruomenei. 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

VGK 

20.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, vietos bendruomene, 

Šiaulių miesto policijos, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, 

Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitų organizacijų, 

galinčių suteikti profesionalią pagalbą smurto ir patyčių 

prevencijos klausimais specialistais. 

Visus 

metus 

Gimnazijos 

direktorius, 

VGK 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


