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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA 

               PATVIRTINTA  

               Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.   

               įsakymu Nr. VI-85 

 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO 

MOKYKLOJE TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

               1. Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarka (toliau - Tvarka) 

parengta vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo  22 d. įsakymu Nr. 

V-190. 

               2. Ši Tvarka nustato mokyklos bendruomenės narių veiklą, siekiant užtikrinti sveiką, 

saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką mokykloje. 

               3. Mokyklos bendruomenė, vykdydama smurto prevenciją ir intervenciją, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“. 

               4. Tvarkos tikslai: 

               4.1. stiprinti pozityvų mokinių elgesį; 

               4.2. palaikyti mokykloje draugišką ir saugią aplinką; 

               4.3. nustatyti, kokie veiksmai turi būti atliekami individualiu, grupės, mokyklos, šeimos 

lygmeniu, siekiant užkirsti kelią bet kokios rūšies smurtui bei suteikti visą būtiną pagalbą smurtą 

patyrusiems mokyklos bendruomenės nariams. 

               5. Tvarka remiasi šiais principais: 

               5.1. mokykloje draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta mokinių prieš mokinius, 

darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš darbuotojus, darbuotojų prieš kitus mokyklos darbuotojus, 

mokinių tėvų (globėjų) prieš mokinius, mokytojus. 

               5.2. į smurtą ir patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio, formos, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių ; 

               5.3. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ar 

patyčias, turi reaguoti ir jį stabdyti; 

              5.4. mokyklos darbuotojai veiksmų imasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiojo 

apie smurto apraiškas amžiaus, pareigų ir pan.; 
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             5.5. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys geba tinkamai reaguoti patyčių situacijoje. 

             6. Prevencija Tvarkoje suprantama kaip priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią 

socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius.  

     7. Intervencija Tvarkoje suprantama kaip mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų ir kitų mokyklos darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto 

ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma. 

8. Tvarkoje vartojamos kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

SMURTO, PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA MOKYKLOJE 

9. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios 

planavimu, organizavimu bei stebėsena rūpinasi mokyklos direktorius, Vaiko gerovės komisijos 

nariai, socialinis pedagogas, psichologas, grupių auklėtojai, bendrabučių auklėtojai, o ją vykdant 

dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai. 

10. Mokyklos vadovas atsako už šios tvarkos įgyvendinimą mokykloje, sveiką, saugią, 

užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.  

11. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos Vaiko gerovės 

komisija. 

12. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja 

direktoriaus paskirtas Vaiko gerovės komisijos pirmininkas , kuris: 

12.1. kiekvienų mokslo metų pabaigoje atlieka mokykloje fiksuotų pranešimų apie smurtą ir 

patyčias analizę; 

12.2. kasmet sausio mėnesį inicijuoja mokyklos bendruomenės narių apklausą dėl smurto ir 

patyčių paplitimo masto,  apibendrina jos rezultatus, su kuriais supažindina mokyklos 

bendruomenę;  

12.3. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių įgyvendinimo mokykloje, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių 

prevencijos ir intervencijos srityje;  

12.4. remdamasis pranešimų apie smurtą bei patyčias ir apklausos duomenimis, numato 

patyčių prevencijos ir intervencijos priemones mokslo metams, kurias aptaria Vaiko gerovės 

komisijoje ir integruoja į Vaiko gerovės komisijos planą. 

13. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje prevencinėje 

programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Įsivertinus problematiką, pasirenkama konkreti prevencinė 

programa, kuri įtraukiama į ugdymo planą ir priimamas sprendimas, kokiais būdais programa bus 

įgyvendinama. 
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III SKYRIUS 

SMURTO IR PATYČIŲ INTERVENCIJA MOKYKLOJE 

14. Veiksmų seka, pastebėjus ar įtarus bet kokio smurto ar patyčių apraiškas: 

14.1.  nedelsiant reaguoja kiekvienas mokyklos bendruomenės narys (administracija, 

mokytojai, kiti darbuotojai, mokiniai, tėvai). Privaloma imtis veiksmų ir nutraukti bet kokį įtarimą 

dėl smurto, patyčių keliančius veiksmus; 

14.2. smurtautojui primenamos mokyklos vidaus tvarkos, mokinio elgesio taisyklės; 

14.3. apie pastebėtą smurtą ar patyčias informacija pateikiama tą pačią dieną: 

14.3.1. mokiniai žodžiu informuoja grupės auklėtoją arba socialinį pedagogą;  

14.3.2. mokyklos darbuotojai raštu informuoja grupės auklėtoją ir socialinį pedagogą (1 

priedas); 

14.3.3. tėvai, pastebėję, kad jų vaikas patiria smurtą ar patyčias mokykloje, praneša grupės 

auklėtojui arba socialiniam pedagogui; 

14.3.4. socialinis pedagogas, gavęs informaciją apie smurto ar patyčių situaciją, informuoja 

mokyklos vadovą ir Vaiko gerovės komisijos pirmininką, užfiksuoja atvejį smurto ir patyčių atvejų 

registracijos žurnale  (3 priedas) 

            14.4. Grupės auklėtojas ir (ar) socialinis pedagogas inicijuoja individualius pokalbius su 

smurto, patyčių dalyviais. Išsiaiškinę, kad tai patyčių atvejis, apie situaciją  informuoja ir 

nukentėjusio, ir smurtaujančio mokinio tėvus. Informuojama Tamo žinute, o nesant galimybės – 

skambinama telefonu. 

          14.5. Grupės auklėtojas ir (ar) socialinis pedagogas išsiaiškina, ar smurto ir patyčių dalyviams 

reikia pagalbos ir, reikalui esant, kreipiasi į galinčius pagalbą suteikti asmenis ar įstaigas (pvz., 

psichologas, visuomenės sveikatos specialistas, policija, greitoji pagalba). 

         14.6. Mokyklos vadovas, gavęs informaciją apie smurto apraiškas mokykloje : 

        14.6.1. jei smurtavo/patyrė smurtą ar patyčias mokiniai, sprendžia dėl poveikio priemonių 

taikymo bei atvejo aptarimo Vaiko gerovės komisijoje, užtikrina tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimą, pagalbos mokiniui suteikimą mokykloje ar už jos ribų ir ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną praneša  vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ar savivaldybės 

institucijai; 

        14.6.2. jei mokyklos darbuotojas patyrė smurtą, patyčias arba pats smurtavo,  rekomenduoja 

smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos.  

        14.7. Grupės auklėtojas vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną, esant sudėtingesnei 

situacijai, raštu informuoja (1 priedas) Vaiko gerovės komisiją. Auklėtojas ir toliau stebi situaciją, 

bendradarbiauja su Vaiko gerovės komisijos pirmininku, socialiniu pedagogu, psichologu ir 

informuoja apie pokyčius. 

        14. 8. Vaiko gerovės komisija, įvertinusi turimą informaciją: 

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

stebėtojais, jų tėvais, grupe, kitos priemonės); 

       14.8.2. supažindina su plano nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, 

rūpintojus);  
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       14.8.3. esant poreikiui, koreguoja veiksmų planą; 

       14.8.4. informuoja mokyklos vadovą apie esamą situaciją; 

       14.8.5. vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja situaciją, reikalui esant, organizuoja 

pakartotinius susirinkimus situacijos įvertinimui.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina  vaiko teisių ir teisėtų 

interesų apsaugą įgyvendinančioms institucijoms ir mokyklos darbuotojams atlikti pavestas 

funkcijas. 

      16. Su mokyklos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka kiekvienų 

mokslo metų pirmąją savaitę  pasirašytinai supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai: 

     16.1. mokinius grupių valandėlių metu supažindina grupių auklėtojai. Užpildoma informacinis 

pranešimas „Dėl mokinių supažindinimo su smurto bei patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka“ 

(2 priedas) ir įsegama į mokinio bylą; 

    16.2. tėvus grupių auklėtojai supažindina žinute per Tamo dienyną. Tvarka primenama tėvų 

susirinkimo metu; 

    16.3. mokyklos darbuotojus pasirašytinai supažindina padalinių vadovai. 

____________________________________ 
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1 priedas 

____________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

______________________________________ 

(pareigos) 

 

Mažeikių politechnikos mokyklos 

___________________________ 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS DĖL PASTEBĖTO SMURTO (PATYČIŲ) 

 

201 __ - ___ - ___ 

Mažeikiai 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

         _____________________          ____________________ 

 (parašas)                     (V. Pavardė) 
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2 priedas 

 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL MOKINIŲ SUPAŽINDINIMO SU SMURTO BEI 

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKA 

 

Aš, Mažeikių politechnikos mokyklos _____________________ grupės mokinys (-ė) 

___________________________________________________ esu supažindintas (-a) su Mažeikių 

politechnikos mokyklos „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje 

tvarka“. 

Esu informuotas, kad vadovaujantis šios tvarkos 14.1 bei 14.3.1 punktais,  pastebėjęs 

(-usi) bet kokio smurto ar patyčių apraiškas, privalau nedelsdamas (-a) reaguoti, nutraukti bet kokį 

įtarimą dėl smurto, patyčių keliančius veiksmus bei tą pačią dieną informuoti grupės auklėtoją arba 

socialinį pedagogą. 

 

______________   ________________________ 

                              (data)                    (mokinio parašas) 
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3 priedas 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA 

SMURTO IR PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

20 ..... – 20..... m. m. 

Eil 

Nr. 
Data 

Kas kreipėsi 
(vardas, pavardė, 

pareigos arba mokinio 

grupė) 

Atvejo dalyviai 
(vardas, pavardė, 

pareigos arba mokinio 

grupė) 

Trumpas atvejo aprašymas Kas padaryta Pastabos 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


