
                                                                    

PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-106  

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  

Zubovo mokyklos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti mokyklos 

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

yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

2. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro 

Zubovo mokyklos tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą 

individualiu klasės, mokyklos, šeimos lygmeniu mokykloje. 

3.Tvarkos aprašas remiasi šiais principais: 

3.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl lyties, seksualinės orientacijos, 

negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos; 

3.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas ar 

kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;  

3.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias 

amžiaus ir pareigų, bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir 

pareigų; 

4. Visi mokyklos bendruomenės nariai turi būti supažindinti su tvarkos aprašu pasirašytinai (4 

priedas):  

4.1. pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus supažindina mokyklos direktorius įsigaliojus 

tvarkos aprašui;  

4.2. mokinius supažindina socialinė pedagogė pasirašytinai (3 priedas);   

4.3. tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina klasės vadovai per pirmąjį klasės tėvų (globėjų) 

susirinkimą. 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:  

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

tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti 

psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. 

5.2. patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės 

(skaudinant be tiesioginės agresijos): 

5.2.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, 

erzinimas, žeminimas ir kt.; 

5.2.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala 

ir kt.; 

5.2.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.; 

5.2.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar 

paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, 

tapatybės pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt. 

5.3. patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi. 

5.4. besityčiojantysis/skriaudėjas – vaikas ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis 

prie jų. 

5.5. patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos 

specialistas ar techninis darbuotojas, iš kurio tyčiojasi mokinys (-iai). 
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5.6. patyčių stebėtojas – vaikas, matantis ar žinantis apie patyčias. 

5.7. patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis mokyklos bendruomenės 

narių (vaikų, administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) švietimo,  informavimo ir kitų priemonių. 

5.8. patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams 

(patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus).  

5.9. patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos mokykloje stebėjimas, 

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

reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas. 

6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais. 
 

II SKYRIUS 

 PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA MOKYKLOJE  
 

           7. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, 

organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos administracija, vaiko gerovės komisijos nariai, klasės 

vadovai, grupių auklėtojos, o ją vykdo visi mokyklos bendruomenės nariai.  

           8. Mokyklos vadovas yra atsakingas už Tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už stebėsenos 

rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patyčių prevencijos pristatymą mokyklos bendruomenei ir 

vykdymą.  

           9. Tvarkos aprašo įgyvendinimo planą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti ne 

mažiau kaip trys vaiko gerovės komisijos nariai, kurie kasmet:  

           9.1. inicijuoja anoniminę mokinių apklausą ir apibendrina jos rezultatus;  

           9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasės vadovų, grupių auklėtojų dėl mokykloje ir 

bendrabutyje fiksuotų pranešimų apie patyčias ir atlieka jų analizę;  

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

prevencijos ir intervencijos priemonių planą ir jį koreguoja;  

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

turinį vaiko gerovės komisijos posėdyje;  

           9.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių 

įgyvendinimo, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos 

srityje ir kitais klausimais;  

           9.6. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl tvarkos aprašo tobulinimo;  

           9.7. apie visus patyčių atvejus ir intervencines veiklas informuoja mokyklos direktorių;  

           9.8. atlieka kitus šiame tvarkos apraše numatytus veiksmus.  

           10. Vaiko gerovės komisijos narių, atsakingų už patyčių prevencijos ir intervencijos 

koordinavimą, sąrašas ir kontaktinė informacija skelbiama viešai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) prieinamoje vietoje (stende, internetinėje svetainėje ir kt.).  

            11. Klasės vadovai, grupių auklėtojai vykdo patyčių stebėseną ir prevenciją savo klasėje, 

grupėje (1 priedas): 

            11.1. kuria psichologiškai saugų klasės, grupės mikroklimatą, nuolat stebi situaciją klasėje, 

grupėje ir aptaria ją su mokiniais;  

            11.2. klasės valandėlių, ugdomųjų veiklų metu aptaria su mokiniais patyčių formas: aiškinasi, 

kas joms būdinga, kaip jas atpažinti, tinkamai reaguoti, kuo skiriasi patyčios nuo konfliktinės 

situacijos, kokios yra pagalbos galimybės;  

           11.3. tėvų (globėjų) susirinkimų metu aptaria klasės, grupės mikroklimatą, vykdo pedagoginį 

švietimą patyčių prevencijos temomis, skatina tėvus (globėjus) nedelsiant reaguoti į informaciją apie 

patyčias, bendradarbiauti sprendžiant konfliktines situacijas, kad jos neperaugtų į patyčias;  
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            11.4. kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias klasėje, grupėje, 

informuoja vaiko gerovės komisijos atsakingus narius apie taikytų prevencijos priemonių rezultatus 

klasėje, grupėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.  

             12. Švietimo pagalbos specialistai vykdo patyčių stebėseną ir prevenciją pagal savo veiklos 

pobūdį:  

             12.1. socialinis pedagogas teikia metodinę pagalbą klasės vadovams, dalykų mokytojams, 

grupių auklėtojams; vykdo teisinį mokinių švietimą;  

             12.2. psichologas dirba individualių užsiėmimų metu su vaikais, patyčių prevencijos tikslais. 

Teikia metodinę pagalbą klasės vadovams, grupių auklėtojams ar dalykų mokytojams. 
 

III SKYRIUS 

 PATYČIŲ INTERVENCIJA MOKYKLOJE 
 

13. Bet kuris mokyklos darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias:  

13.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;  

13.2. primena vaikui, kuris tyčiojasi ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos sutartis ir mokinio 

elgesio taisykles;  

13.3. informuoja klasės  vadovą, grupių auklėtojus, apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, kartu 

pateikia užpildytą pranešimo formą (2 priedas);  

13.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (mokyklos darbuotojus tėvus ir/ar (globėjus, rūpintojus) institucijas (pvz.: policiją, 

greitąją pagalbą ir kt.).  

14. Bet kuris mokyklos darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs patyčias virtualioje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą:  

14.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių virtualioje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms virtualioje erdvėje sustabdyti;  

14.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(mokyklos darbuotojus ir/ar tėvus (globėjus rūpintojus) ar institucijas (policiją);  

14.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

          14.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias virtualioje erdvėje 

(pranešimo apie patyčias forma, (2 priedas) ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);  

          15.5. turi teisę apie patyčias virtualioje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

          16. Mokinys patyręs patyčias arba jas pastebėjęs:  

          16.1. nedelsdamas praneša klasės vadovui;  

          16.2. nesant klasės vadovo praneša socialiniam pedagogui, vaiko gerovės komisijos nariui, 

kitam mokyklos darbuotojui.  

          17. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sužinoję apie patyčias ar pastebėję patyčių atvejį:  

          17.1. nedelsdami (telefoniniu skambučiu) informuoja klasės vadovą, grupės auklėtoją ar 

socialinę pedagogę;  

          17.2. jei besityčiojantis asmuo yra mokyklos darbuotojas, nedelsdami (telefoniniu skambučiu) 

informuoja mokyklos direktorių (direktoriaus pavaduotoją);  

          17.3. sužinoję apie viešą patyčių virtualioje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją atvejį, 

patyčias patiriančio nepilnamečio ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai pranešti 

mokyklos direktoriui ar Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdami pranešimą 

interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.              

          18. Klasės vadovas gavęs informaciją apie įtariamas ar įvykusias patyčias:  

          18.1. patikrina gautą informaciją, nustatęs, kad tai patyčių atvejis, aiškinasi jo aplinkybes;  
 

          18.2. bendradarbiaudamas su kitų patyčių situacijos dalyvių klasės vadovais, socialiniu 

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

rūpintojus), esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;  
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          18.3. registruoja patyčių atvejus ir vykdomas intervencines veiklas Patyčių registracijos 

žurnale pas socialinį pedagogą;  

          18.4. vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną;  

          18.5. nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į atsakingus 

vaiko gerovės komisijos narius.  

          19. Grupės auklėtojas gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:  

          19.1. patikrina gautą informaciją, nustatęs, kad tai patyčių atvejis, aiškinasi jo aplinkybes;  

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

rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose;  

          19.3. vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėsena;  

          19.4. užpildo pranešimo apie patyčias formą (2 priedas), ją perduoda socialinei pedagogei.  

          20. Užpildytą formą priėmęs asmuo formą registruoja Patyčių registracijos žurnale:  

          20.1. nesibaigus patyčių situacijai, imasi spręsti patyčių atvejį;  

          20.2. esant sudėtingesnei situacijai, inicijuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį.  

          21. Vaiko gerovės komisijos nariai įvertinę turimą informaciją:  

          21.1. kviečia vaiko gerovės komisijos posėdį;  

          21.2. numato intervencijos veiksmų planą, supažindina patyčias patyrusį ir jas vykdžiusį 

mokinį, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su planu ir jo nevykdymo pasekmėmis;  

          21.3. informuoja mokyklos direktorių apie esamą situaciją;  

          21.4. vykdo veiksmų plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja posėdžius 

situacijos pakartotiniam įvertinimui, esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;  

          21.5. jei veiksmų plane numatytos veiklos yra neefektyvios, kreipiasi į Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

skyrimo. 

22. Mokiniui pasityčiojus iš mokyklos darbuotojo, patyręs patyčias darbuotojas informuoja 

mokyklos direktorių, kuris imasi mokyklos veiklos dokumentuose numatytų veiksmų.  

23. Mokyklos darbuotojui pasityčiojus iš mokinio, mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai), 

arba kitas asmuo, pastebėjęs ar įtaręs patyčias, informuoja mokyklos direktorių, kuris imasi mokyklos 

veiklos dokumentuose numatytų veiksmų.  

24. Patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama švietimo pagalbos 

specialistų ar pedagogų pagalba. Tais atvejais, kai yra kitos priežastys, dėl kurių negali būti teikiama 

švietimo ar kita pagalba ar netikslinga ją teikti mokykloje, vaiko gerovės komisija rekomenduoja 

kreiptis į kitas pagalbą teikiančias institucijas. 
 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. 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. 

          26. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas yra skelbiamas mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

          27. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje atliekama anoniminė tėvų ir pedagogų apklausa, siekiant 

išsiaiškinti patyčių situaciją mokykloje. Duomenys apibendrinami ir pagal gautus rezultatus 

sudaromas veiklų planas kitiems mokslo metams. 

_______________      

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2018 m. lapkričio 20 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-4. 
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-106  

1 priedas  

 

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                

 

 

PASTEBĖJUS AR ĮTARUS PATYČIAS 

 
Bet kuris mokyklos darbuotojas turi 

nedelsiant reaguoti ir stabdyti patyčias 

 

           Apie įvykį pranešti klasės vadovui arba socialiniam  pedagogui 

Klasės vadovas skubiai aiškinasi 

situaciją, kalbasi su mokiniais, jų 

tėvais, stebi situaciją 

Pastebėjus, kad patyčios kartojasi, klasės vadovas 

arba socialinis pedagogas  užpildo pranešimo apie 

patyčias formą (2 priedas)    

Užpildytą formą priėmęs asmuo, ją registruoja Patyčių 

registracijos žurnale, kuris yra socialinio pedagogo kabinete. 

 

Pastebėjus, kad patyčios kartojasi ir 

taikytos priemonės neveiksmingos, 

kreipiasi į VGK komisijos 

pirmininką. 

VGK sprendžia patyčių situaciją 

Bendrauja su 

patyčių dalyviais, 

jų tėvais, siūlo 

veiksmų planą. 

Esant sudėtingesnei situacijai, 

informuoja mokyklos 

direktorių, kuris kreipiasi į 

Vaiko teisių apsaugos skyrių, 

policijos komisariatą. 

Pastebėjęs ir/ ar įtaręs patyčias 

asmuo informuoja mokyklos 

direktorių. 

    MOKINIUI PASITYČIOJUS IŠ MOKYKLOS DARBUOTOJO 

 

 Direktorius privalo imtis 

priemonių, numatytų mokyklos 

veiklos dokumentuose. 
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-106  

2 priedas  

 

                                                             (Pranešimo data) 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla  

Bendrieji duomenys: 

Kam pranešta apie patyčias:  

Kas pranešė apie patyčias:  

Kada įvyko patyčios (data, 

val.): 

 

Kur įvyko patyčios:  

Kokia 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)_________________________________________________________________ . 

Ar yra žinomas tokio elgesio 

pasikartojamumas: 

 

Duomenys apie patyčių dalyvius: 

Vaiko, patyrusio patyčias vardas, pavardė, amžius, 

klasė: 

 

Vaiko/-ų, kuris tyčiojosivardas, pavardė, amžius, klasė:  

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

klasė: 

 

Išsamesnė informacija apie įvykį: 
 

Mokyklos pedagogo ar kito darbuotojo elgesys šioje patyčių situacijoje: 

 

Veiksmų po įvykio, planas su:  

Vaiku patyrusiu patyčias:  

 

Vaiku, kuris tyčiojosi:  

 

Stebėtojais:  

 

Patyčių dalyvių tėvais:  

 

Kitais mokyklos 

darbuotojais: 

 

 

Kita (įrašyti): 

 

 

_______________________  
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          PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-106  

3 priedas  

 

          AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ,           

       SUSIPAŽINUSIŲ SU PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJOS VYKDYMU    

                                                                    SĄRAŠAS    

                                                                   
Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Data Parašas 

1. Saranta Aleksandravičiūtė 1 specialioji 2018-11-21   

2. Leksa Baleckas 1 specialioji 2018-11-21   

3. Saulius Matulevičius 1 specialioji 2018-11-21   

4. Povilas Mileris 1 specialioji 2018-11-21   

5. Martynas Petrauskas 1 specialioji 2018-11-21   

6. Lukas Švarlys 1 specialioji 2018-11-21   

7. Jovita Grižanauskaitė  1 specialioji  2018-11-21   

8. Patrina Baleckaitė 2 specialioji 2018-11-21   

9. Evelina Bokštaitė 2 specialioji 2018-11-21   

10. Deividas Kleinas 2 specialioji 2018-11-21   

11. Gabrielis Kondrotas 2 specialioji 2018-11-21   

12. Nedas Mankus 2 specialioji 2018-11-21   

13. Kamilė Matulevičiūtė 2 specialioji 2018-11-21   

14. Milda Petrauskaitė 2 specialioji 2018-11-21   

15. Milana Aleksandravičiūtė 3 specialioji 2018-11-21   

16. Nikolaj Baleckas 3 specialioji 2018-11-21   

17. Aleksandras Januška 3 specialioji 2018-11-21   

18. Jokūbas Kleinas 3 specialioji 2018-11-21   

19. Ruslana Kleinaitė 3 specialioji 2018-11-21   

20. Maksas Ignas Marcinkevičius 3 specialioji 2018-11-21   

21. Miranda Aleksandravičiūtė 4 specialioji 2018-11-21   

22. Gedas Denapas 4 specialioji 2018-11-21   

23. Gvidas Kaminskas 4 specialioji 2018-11-21   

24. Ksenija Novožilova 4 specialioji 2018-11-21   

25. Danielius Dapkevičius 5 specialioji 2018-11-21   

26. Stanislovas Eidimtas 5 specialioji 2018-11-21   

27. Aleksandr Novožilov 5 specialioji 2018-11-21   

28. Vladimiras Brižinskas 6 specialioji 2018-11-21   

29. Nedas Klimavičius 6 specialioji 2018-11-21   

30. Rosmantas Misius 6 specialioji 2018-11-21   

31. Justė Riniūtė 6 specialioji 2018-11-21   

32. Artūras Bagdonavičius 7 specialioji 2018-11-21   

33. Gabija Bliukytė 7 specialioji 2018-11-21   

34. Marija Andželika Masionytė 7 specialioji 2018-11-21   

35. Ruslana Pundziūtė 7 specialioji 2018-11-21   

36. Andžela Bagdonavičiūtė 8 specialioji 2018-11-21   

37. Gediminas Balsys 8 specialioji 2018-11-21   

38. Žana Dovydova 8 specialioji 2018-11-21   

39. Ugnė Pundziutė 8 specialioji 2018-11-21   

40. Tomas Stačkauskas 8 specialioji 2018-11-21   

41. Kęstutis Eidimtas 9 specialioji 2018-11-21   

42. Šandoras Janavičius 9 specialioji 2018-11-21   

43. Petras Skorka 9 specialioji 2018-11-21   

44. Spartakas Brižinskas 10 specialioji 2018-11-21   
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45. Gabija Jankauskaitė 10 specialioji 2018-11-21   

46. Gabrielė Liepinaitė 10 specialioji 2018-11-21   

47. Jogaila Nicius 10 specialioji 2018-11-21   

48 Rokas Eidimtas I socialinių įgūdžių 2018-11-21   

49. Tomas Kalinauskas I socialinių įgūdžių 2018-11-21   

50. Osvaldas Kozlovas I socialinių įgūdžių 2018-11-21   

51. Erikas Pučinskas I socialinių įgūdžių 2018-11-21   

 

                   _________________
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                                                                 PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-106  

4 priedas  

 

      AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ,        

       SUSIPAŽINUSIŲ SU PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJOS VYKDYMU    

                                                                 SĄRAŠAS    

                                                                  
Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Pareigybė  Data Parašas 

1. Dalia Bakaitienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  2018-11-21   

2. Jūratė Triaušienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  2018-11-21   

3. Rasa Laurinavičienė Socialinė pedagogė 2018-11-21   

4. Inga Aleksandravičienė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

5. Irena Banienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

6. Virginija Čepienė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

7. Rasa Danilevičienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

8. Aušra Donėlienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

9. Silva Gečienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

10. Alfreda Jacikevičienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

11. Rimantas Jakaitis Specialiųjų poreikių mokinių mokytojas 2018-11-21   

12. Lijana Kašėtienė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

13. Bronė Kinčiuvienė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

14.  Reda Kovieraitė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

15. Lidija Mašanauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 2018-11-21  

16. Evaldas Radionovas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojas 2018-11-21   

17. Danguolė Šlaustienė Auklėtoja  2018-11-21   

18. Raminta Švažienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

19. Audronė Žalienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

20. Vincenta Žemaitaitienė Auklėtoja  2018-11-21   

21. Judita Žilienė  Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 2018-11-21   

22. Judita Butkienė  Ūkvedė 2018-11-21   

23. Ilona Bronušienė  Auklėtojo padėjėja 2018-11-21  

24. Birutė Čiužauskienė   Mokytojo padėjėja 2018-11-21   

25.  Inga Dargienė  Valytoja 2018-11-21   

26.  Daiva Garbenienė  Auklėtojo padėjėja 2018-11-21   

27. Virginija Garbenienė Mokytojo padėjėja 2018-11-21   

28. Petrė Gecevičienė  Auklėtojo padėjėja 2018-11-21   

29. Egidijus Jakobsonas  Pastatų ir statinių einamojo remonto 

darbininkas, kiemsargis  

2018-11-21   

30. Inga Kasiliauskienė  Naktinė auklė 2018-11-21   

31. Zina Kiudulaitė  Valytoja, mokytojo padėjėja 2018-11-21   

32. Laimutis Kontenis  Vairuotojas  2018-11-21   

33. Saulius Masas  Pastatų ir statinių einamojo remonto 

darbininkas, kiemsargis 

2018-11-21   

34. Alvijana Masienė  Bendrosios praktikos slaugytoja 2018-11-21   

35. Artūras Matulevičius  Informacinių technologijų sistemos 

administratorius 

2018-11-21   

36. Daiva Mikalauskienė Raštvedė 2018-11-21   

37. Jolanta Papirtienė  Mokytojo, auklėtojo padėjėja 2018-11-21   

38. Regina Petrusevičienė  Valytoja 2018-11-21   

39. Ingrida Petkienė  Auklėtojo padėjėja 2018-11-21   

40. Genovaitė Pileckienė  Vyriausioji buhalterė 2018-11-21   

41. Inga Poškuvienė  Mokytojo padėjėja 2018-11-21   
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42. Albertas Puzaras  Darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialistas  

2018-11-21   

43. Vilma Stancevičienė  Buhalterė  2018-11-21   

44. Kristina Stancevičiūtė  Valytoja 2018-11-21   

45. Gina Vaičienė  Naktinė auklė 2018-11-21   

46. Liuda Vaičikauskienė Auklėtojo padėjėja 2018-11-21   

47. Olesis Vilkas Vairuotojas  2018-11-21   

48. Genovaitė Vištartienė Auklėtojo padėjėja  2018-11-21   

 

___________________ 


