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AKMENES RAJONO DABIKINES SPECIALIOSIOS MOKYKLOS
SMURTO IR PATYEIV PREVENCIJOS IR INTERvENCIJoS VYKDYMo TVARK9S

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo Akmenes rajono Dabikines
specialiosios mokyklos tvarkos apra5o (toliau - Tvarkos apraSas) paskirtis - padeti mokyklos
bendruomenei uZtikrinti sveikE, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms aplink4, kuri
yra psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugi.

2. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo Akmenes rajono Dabikines
specialiosios mokyklos tvarkos apra5as nustato patydiq stebesenos, prevencijos ir intervencijos
vykdym4 individualiu klasds, mokyklos, Seimos lygmeniu mokykloje.

3.Tvarkos apra5as remiasi Siais principais:
3.1. i patydias b[tina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines

orientacijos, negales, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;
3.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos specialistas

ar kitas darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie patydias, turi reaguoti ir stabdyti;
3.3. veiksmq turi b[ti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqjq apie patydias

amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq ar patiriandiq patydias amZiaus ir
pareigq;

4. Visi mokyklos bendruomenes nariai turi buti supaZindinti su tvarkos apra5u pasiraSytinai:
4.1. pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus supaZindina mokyklos direktorius isigaliojus

tvarkos apra5ui;
4.2. mokinius supaZindina socialine pedagoge per pirmeie mokslo metq klases valandelg;
4.3. tevus (globejus, rfrpintojus) supaZindina klases vadovai per pirmqji klases tevq

susirinkim4.
5. Tvarkos apraSe vartojamos s4vokos:
5'l' patydios - tai psichologing ar fizingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq grupes

tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologing ar fizing Lalqkitam asmeniui.

5.2. patydios gali btti tiesiogines (atvirai puolant irlar uLgauliojanQ irlar netiesiogines
(skaudinant be tiesiogines agresijos):

5.2.1. Zodines patydios: pravardLiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;

5.2.2. fizines patydios: muSimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, turtine Zala
ir kt.;

5.2.3. socialines patydios: socialine izoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
5.2.4. elektronines patydios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq irlar

paveiksleliq siuntinejimas, vie5q gandU skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentary skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti gerq vardq arba santykius, paZeminti ir kt.

5.3. patydias patiriantis vaikas - mokinys, i5 kurio yra tydiojamasi.
5.4. besitydiojantysis/skriaudejas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias irlar prisidedantis

prie jq.
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5.5. patydias patiriantis suauggs - administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos
specialistas ar techninis darbuotojas, i5 kurio tydiojasi mokinys (-iai).

5.6. patydiq stebetojas - vaikas, matantis ar Zinantis apie patydias.
5.7. patydiq prevencija - veikla, skirta patydiq rizikai malinti, imantis mokyklos bendruomends

nariq (vaikq, administracijos atstovq, pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq, kitq darbuotojq, tevq
(globejq, r[pintojq) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq.

5.8. patydiq intervencija visuma priemoniq, taikomq visiems patydiq dalyviams
(patiriantiems, besitydiojantiems, stebetojams), esant poreikiui itraukiant jq tevus (globejus,
r[pintojus).

5.9. patydiq prevencijos ir intervencijos stebesena - patydiq situacijos mokykloje stebejimas,
renkant, analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam paZinimui bei valdymui,
rei5kinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

6. Tvarkos apraSas parengtas vadovaujantis Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija; Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros
istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos istatymu, kitais istatymus igyvendinandiais teises aktais.

II SKYRIUS
PATYEIU STEBESENA IR PREVENCIJA MOKYKLOJE

7. Patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebesena rtpinasi mokyklos administracija, vaiko geroves komisijos nariai, klases
vadovai, grupiq aukletojos, o j4 vykdo visi mokyklos bendruomenes nariai,

8. Mokyklos vadovas yra atsakingas uZ Tvarkos apra5o parengim4 ir vykdym4, uZ stebesenos
rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patydiq prevencijos pristatym4 mokyklos bendruomenei ir
vykdym4.

9. Tvarkos apraSo igyvendinimo plan4 vykdo mokyklos direktoriaus isakymu paskirti ne
maiiau kaip trys vaiko gerovds komisijos nariai, kurie kasmet:

9.1. inicijuoja anoniming mokiniq apklaus4 ir apibendrina jos rezultatus;
9.2. surenka apibendrintus duomenis i5 klases vadovq, grupiq aukletojq del mokykloje ir

bendrabutyje fiksuotq pranesimq apie patydias ir atlieka jq analizg;
9.3. remiantis apklausos ir praneSimq apie patydias analizes duomenimis rengia patydiq

prevencijos ir intervencijos priemoniq plan4 ir ji koreguoja;
9.4. aptaria turim4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano

turini vaiko geroves komisijos posedyje;
9.5. teikia siulymus mokyklos direktoriui del patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq

igyvendinimo, mokyklos darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar intervencijos
srityje ir kitais klausimais;

9.6. teikia siDlymus mokyklos direktoriui del tvarkos apraSo tobulinimo;
9.7. apie visus patydiq atvejus ir intervencines veiklas informuoja mokyklos direktoriq;
9.8. atlieka kitus Siame tvarkos apraSe numatytus veiksmus.
10. Vaiko gerovds komisijos nariq, atsakingq uZ patydiq prevencijos ir intervencijos

koordinavimE, sqraSas ir kontaktine informacija skelbiama vie5ai mokiniams ir jq tevams (globejams,
rupintojams) prieinamoje vietoje (stende, internetineje svetaineje ir kt.).

11. Klases vadovai, grupiq aukletojai vykdo patydiq stebesen4 ir prevencijQ savo klaseje,
grupeje (Priedas Nr. 1);

11.1. kuria psichologi5kai saugq klases, grupes mikroklimatq, nuolat stebi situacij4 klaseje,
grupeje ir aptaria jq su ugdytiniais;

11.2. klases valandeliq, ugdomqjq veiklq metu aptaria su ugdytiniais patydiq formas:
ai5kinasi, kas joms bDdinga, kaip jas atpaZintt, tinkamai reaguoti, kuo skiriasi patydios nuo
konfliktines situacijos, kokios yra pagalbos galimybes;
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I1.3. tevq susirinkimq metu aptaria klases, grupes mikroklimat4, vykdo pedagogini Svietimq
patydirl prevencijos temomis, skatina tevus nedelsiant reaguoti i informacij4 apie patydias,
bendradarbiauti sprendZiant konfl iktines situacij as, kad j os neperaugtq i patydias;

11.4. kasmet i5analizuoja ir apibendrina turimus praneSimus apie patydias klaseje, grupeje,
informuoja vaiko geroves komisijos atsakingus narius apie taikyq prevencijos priemoniq reiultaius
klaseje, grupeje, teikia kit4 svarbi4 informacij4, susijusi? su patydiomis.

12. Svietimo pagalbos specialistai vykdo patydiq stebesen4 ir prevencijqpagal savo veiklos
pobrdi:

12.1. socialinis pedagogas teikia metodinE pagalb4 klases vadovams, dalykq mokytojams,
grupiq aukletojams; vykdo teisini mokiniq Svietim4;

12.2. psichologas dirba individualiq uZsiemimq metu su vaikais, patydiq prevencijos tikslais.
Teikia metoding pagalb4 klases vadovams, grupiq aukletojams ar dalykq mokytojams.

III SKYRIUS
PATYdIU INTERVBNCIJA MOKYKLOJE

13. Bet kuris mokyklos darbuotojas itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias:
13. I . nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
13.2. primena vaikui, kuris tydiojasi ar yra itariamas tydiojimusi, mokyklos sutartis ir mokinio

elgesio taisykles;
13.3. informuoja klases vadov4, grupiq aukletojus, apie itariamas irlar ivykusias patydias,

kartu pateikia uZpildytq praneSimo form4 (Priedas Nr.2).
13.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius

suteikti asmenis (mokyklos darbuotojus tevus irlar (globejus, rlpintojus) institucijas (pvz.: policij4,
greitqjq pagalb4 ir kt.).

14. Bet kuris mokyklos darbuotojas itargs ar pastebejgs patydias virtualioje erdveje arba gavgs
apie jas prane5im4:

14.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq virtualioje erdveje irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms virtualioj e erdvej e sustabdy.ti ;

14.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis
(mokyklos darbuotojus irlar tevus (globejus r[pintojus) ar institucijas (policij4);

14.3. pagal galimybes surenka informacijE apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

14.4. informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias virtualioje erdveje
(praneSimo apie patydias forma, (Priedas Nr.2) ir pateikia irodymus (iSsaugot4 informacijfl;

15.5. turi teisg apie patydias virtualioje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos rySiqreguliavimo tarnybai pateikdamas prane5im4 intemeto svetaineje adresu
www. draugiskasinternetas. lt.

16. Mokinys patyrgs patyiias arba jas pasteb6jgs:
l6.l . nedelsdamas prane5a klases vadovui;
16.2. nesant klases vadovo prane5a socialiniam pedagogui, vaiko gerov€s komisijos nariui,

kitam mokyklos darbuotojui.
17. T6vai (glob€jai, riipintojai) suiinojg apie patyiias ar pasteb6jg patyiiq atveji:
17.1. nedelsdami (telefoniniu skambudiu) informuoja klases vadov4, grupes aukletoj4 ar

socialing pedagogg.
17.2. jei besitydiojantis asmuo yra mokyklos darbuotojas, nedelsdami (telefoniniu skambudiu)

informuoj a mokyklos direktoriq (direktoriaus pavaduotoj 4);
17.3. suZinojg apie vie54 patydiq virtualioje erdveje panaudojus vaizding informacij4 atveji,

patydias patiriandio nepilnamedio ugdytinio tevai (globejai, rlpintojai) privalo apie tai prane5ti
mokyklos direktoriui ar Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo tamybai pateikdami pranesim4
interneto svetaineje adresu www.draugiikasintern.iur.it.

18. Klas6s vadovas gavgs informacij4 apie itariamas ar ivykusias patydias:
18.1. patikrina gaut4 informacij4, nustatgs, kad tai patydiq atvejis, ai5kinasi jo aplinkybes;



4

18.2. bendradarbiaudamas su kitq patydiq situacijos dalyviq klases vadovais, socialiniu
pedagogu organizuoja individualius pokalbius su patydiq dalyviais, informuoja jq tevus (globejus,
r[pintojus), esant poreikiui kviedia mokiniq tevus dalyvauti pokalbiuose;

18.3. registruoja patydiq atvejus ir vykdomas intervencines veiklas Patydiq registracijos
Zumale pas socialini pedagog4;

18.4. vykdo tolesng patydiq situacijos stebesen4;
18.5. nesiliaujant patydioms ar esant sudetingesniam patydiq atvejui kreipiasi iatsakingus

vaiko geroves komisijos narius.
19, Grupds aukldtojas gavgs informacij4 apie itariamas irlar ivykusias patydias:
19.1. patikrina gaut4 informacij4, nustatgs, kad tai patydiq atvejis, ai5kinasi jo aplinkybes;
19.2. organizuoia individualius pokalbius su patydiq dalyviais, informuoja tevus (globejus,

rlpintojus), esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
19.3. vykdo tolesng patydiq situacijos stebesena.
19.4. uZpildo prane5imo apie patydias form4 (Priedas Nr.2), j4 perduoda socialinei pedagogei.
20.ULpildyl4 form4 priemgs asmuo formq registruoja Patydiq registracijos Zurnale;
20.1. nesibaigus patydiq situacijai, imasi sprgsti patydiq atveji;
20.2. esant sudetingesnei situacijai, inicijuoja Vaiko geroves komisijos posedi.
2l. Vaiko gerovds komisijos nariai iverting turim4 informacij4:
2l . l. kviedia vaiko geroves komisijos posedi;
21.2. numato intervencijos veiksmq plan4, supaZindina patydias patyrusi ir jas vykdZiusi

ugdytini, jq tevus (globejus, rflpintojus) su planu ir jo nevykdymo pasekmemis;
21.3. informuoja mokyklos direktoriq apie esam4 situacij4;
21.4. vykdo veiksmq plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja posedZius

situacijos pakartotiniam ivertinimui, esant poreikiui koreguoja veiksmq plan4;
21.5. jei veiksmq plane numatytos veiklos yra neefektyvios, kreipiasi iAkmenes rajono

savivaldybes administracijos Vaiko geroves komisij4 del vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros
skyrimo.

22. Mokiniui pasitydiojus i5 mokyklos darbuotojo, patyrgs patydias darbuotojas informuoja
mokyklos direktoriq, kuris imasi mokyklos veiklos dokumentuose numatytq veiksmq.

23. Mokyklos darbuotojui pasitydiojus i5 mokinio, mokinys arba jo tevai (globejai,
r[pintojai), arba kitas asmuo, pastebejgs ar itargs patydias, informuoja mokyklos direktoriq, kuris
imasi mokyklos veiklos dokumentuose numatytq veiksmq.

24. Patydit4 dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama Svietimo pagalbos
specialistq ar pedagogq pagalba. Tais atvejais, kai yra kitos prieZastys, del kuriq negali bUti teikiama
Svietimo ar kita pagalba ar netikslinga j4 teikti mokykloje, vaiko geroves komisija rekomenduoja
kreiptis i kitas pagalbE teikiandias institucijas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo
asmeniniu gyvenimu yra konfidenciahs ir naudojami tik tiek, kiek tai b[tina atsakingiems fiziniams
ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.

26. Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraSas yra skelbiamas mokyklos
intemetinej e svetainej e.

27. Kiekvienq mokslo metq pabaigoje atliekama anonimine tevq ir pedagogq apklausa,
siekiant i5siaiSkinti patydiq situacij4 mokykloje. Duomenys apibendrinami ir pagal gautus rezultatus
sudaromas veiklq planas kitiems mokslo metams.

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2011 m, rugpjldio 31 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
protokolo Nr. T:6.
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REAGAVIMO I PATYEIAS IR PAGALBOS JOMS IVYKUS PLANAS

Bendrauja su

patydiq dalyviais,
jq tevais, si[lo
veiksmu plana.

Bet kuris mokyklos darbuotojas turi
nedelsiant reaguoti ir stabdyti patydias

Apie ivykipraneSti klases vadovui arba socialiniam pedagogui

Klases vadovas skubiai ai5kinasi
situacijq, kalbasi su mokiniais, jq

tevais, stebi situacij4

Pastebejus, kad patydios kartojasi, klases vadovas
arba socialinis pedagogas uZpildo prane5imo apie

patydias formE (Priedas nr.2)

UZpildytq form4 priemgs asmuo, j4 registruoja Patydiq
registracijos Zurnale, kuris yra socialinio pedagogo kabinete.

VGK sprendZia patydiq situacij4
Pastebejus, kad patydios kartojasi ir
taikytos priemones neveiksmingos,

kreipiasi i VGK komisijos
pirminink4.

Esant sudetingesnei situacijai,
informuoja mokyklos
direktoriq, kuris kreipiasi j

Vaiko teisiq apsaugos skyriq,
policijos komisariat4.

MOKINIUI PASITYCTO"IUS I5 VTOXYKLOS DARBUOTOJO

Direktorius privalo imtis
priemoniq, numatytq mokyklos
veiklos dokumentuose.

Pastebejgs irl ar itargs patydias
asmuo informuoja mokyklos

direktoriq.


