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SMURTO IR PATY ČIŲ GIMNAZIJOJE PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO IR 
INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Smurto ir patyčių gimnazijoje prevencijos įgyvendinimo ir intervencijos vykdymo 
tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 
kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 ,,Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų“. 
 Smurto prevencijos įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)  
gimnazijoje nustato prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių 
(įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui gimnazijoje.  
                Tiesioginės patyčios - kai žmogus (vaikas) yra atvirai puolamas, užgauliojamas savo 
bendraamžių, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan. 
                Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet žmogus (vaikas) skaudinamas 
nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su 
juo, neapykantos kurstymas. 
Taip galima išskirti patyčių formas pagal tai, kokia agresija yra naudojama bendruomenės nariui 
įskaudinti: 

• Žodinės patyčios – kuomet žmogus yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai 
gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie žmogaus kūną, religiją, tautybę, 
negalią, išvaizdą, "juokeliai", užrašai, skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, 
elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas. 

• Fizinės patyčios – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, 
spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan. 

• Gestų – tai įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad yra 
nepageidaujamas ar atstumiamas. 

• Elektronin ės patyčios. Tai patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose 
tinkluose, kitose vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninės patyčios apima 
tokius veiksmus, kaip nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimą, skaudinantį 
bendravimą pokalbių kambariuose, asmeninio gyvenimo detalių viešinimą, tapatybės pasisavinimą 
ir pan.  
                2. Prevencija Apraše suprantama kaip priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią 
socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. 
Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai 
galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio 
į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.  
 3. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi 
palankią aplinką gimnazijoje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir 
siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs 
su emocine mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų (toliau –  mokyklos bendruomenės nariai) gerove, 
jų tarpusavio santykiais.  
 4. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus gimnazijos bendruomenės narius, kurios 
padeda išvengti problemų (pvz., patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių 
problemų mastą. Tiems mokiniams, kuriems visai gimnazijai taikomos prevencijos priemonės yra 
nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ar (ir) programos, 
teikiama švietimo pagalba (priedas Nr. 1).  



 5. Intervencija Apraše suprantama kaip gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų, mokytojų, 
švietimo pagalbos specialistų ir kitų gimnazijos darbuotojų (toliau – gimnazijos darbuotojai) 
koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos 
priemonių visumą.  
 6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.  

 
II SKYRIUS 

SAUGIOS APLINKOS GIMNAZIJOJE K ŪRIMAS 
 

 7. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai 
veikiančius komponentus: gimnazijos veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų 
ugdymą, pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimą, mokinių pozityvių vertybių formavimą ir 
tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) įtraukimą / įsitraukimą. Saugios aplinkos gimnazijoje 
kūrimo komponentų schema pavaizduota Aprašo priede.  
 8. Gimnazijos veikla ir valdymas:  
 8.1. atsakomybė: gimnazijos direktorius atsako už Aprašo įgyvendinimą gimnazijoje, 
sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 
Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi gimnazijos vaiko gerovės komisija;  
 8.2. vertybės: gimnazija puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, 
paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias 
atitinka visų gimnazijos darbuotojų elgesys ir veikla;  
 8.3. elgesio normos: gimnazijoje bendruomenės nariai laikosi elgesio normų, kurias 
reglamentuoja gimnazijos Etikos kodeksas ir Darbo tvarkos taisyklės.  
 8.4. pareigybių aprašai: gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta atsakomybė 
už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias 
pagal gimnazijos nustatytą tvarką;  
 8.5. reagavimo į smurtą ir patyčias tarp mokinių gimnazijoje seka: (priedas Nr. 2) 

8.5.1. Pastebėjęs patyčių ar smurto atvejį ir įvertinęs situaciją, gimnazijos bendruomenės 
narys sudrausmina patyčių vykdytoją (mokinį), praveda korekcinį pokalbį. Iš karto po įvykio žodžiu 
informuojamas klasės vadovas (jei smurtą ar patyčias vykdė ar patyrė mokiniai), socialinis 
pedagogas, kuris fiksuoja įvykį atvejų registravimo žurnale (priedas Nr. 3). Jei patyčias ar smurtą 
patyrė ar vykdė kiti bendruomenės nariai (ne mokiniai), informacija pateikiama direktoriui, kuris 
fiksuoja įvykį atvejų registravimo žurnale (priedas Nr. 4).  

8.5.2 Esant sudėtingai situacijai (smurto atvejui) arba situacijai kartojantis, pravedamas 
pokalbis su gimnazijos psichologe, socialine pedagoge, dalyvaujant klasės vadovui. Mokinys rašo 
raštišką pasiaiškinimą, informuojami tėvai. Esant poreikiui, suteikiama pirmoji medicinos ar 
psichologo pagalba (smurtautojui ir smurtą patyrusiam asmeniui). 

8.5.3. Jei vykdoma trumpalaikė ar ilgalaikė stebėsena ir kiti problemos sprendimo būdai 
neduoda teigiamų rezultatų, socialinis pedagogas inicijuoja VGK (Vaiko gerovės komisijos) 
pirmininko pokalbį su prasižengusiu asmeniu, dalyvaujant klasės vadovui. 

8.5.4. Jei smurto ar patyčių iniciatorius nėra motyvuotas teigiamiems pokyčiams, mokinio 
elgesys svarstomas VGK. Dalyvauja mokinys, tėvai, klasės vadovas, kiti specialistai (pagal 
poreikį). 

8.5.5. Kuomet išnaudojamos visos prieš tai išvardintos pakopos ir mokinys nėra linkęs į 
teigiamus pokyčius, jam siūloma keisti ugdymo įstaigą. 

8.6. reagavimo  į smurtą ir patyčias tarp gimnazijos darbuotojų reagavimo tvarka: 
gimnazijos vadovas, gavęs raštišką darbuotojo pranešimą, įvertina situacijos sudėtingumą, praveda 
korekcinį pokalbį arba kreipiasi reikalingos pagalbos (pvz., policijos, medicininės pagalbos ir pan.). 
 8.7. gimnazijos bendruomenės narių informavimas: su gimnazijos nustatyta smurto ir 
patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinami visi bendruomenės 
nariai.  
 8.8. bendradarbiavimas: gimnazija, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių 
prevenciją, bendradarbiauja su mokinių tėvais, vietos bendruomene, savivaldybėse esančiomis 
įstaigomis ar organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.  

9. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: 



 9.1. nuoseklus ir reguliarus mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: 
nuosekliai ir reguliariai ugdomi mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų 
sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai 
įgūdžiai; 
 9.2. mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas  vykdomas: 
 9.2.1. integruojant į dalyko(-ų) ugdymo turinį; 
 9.2.2. įgyvendinant prevencines programas: ,,Įveikiame kartu“- skirtą 7-10 metų vaikų 
socialinių sunkumų įveikimo įgūdžiams ugdyti, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
programą ,,Gyvai“, orientuotą į 6-7 klases, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa“ (1 – IV kl.). 
               9.2.3. integruojant į formalųjį vaikų švietimą, organizuojant prasmingas, 
bendruomeniškumą, savanorystę, pilietiškumą, saviraiškų dalyvavimą skatinančias veiklas; 
 9.3. gimnazijos pedagoginių darbuotojų profesinė kompetencija: pedagoginiai darbuotojai 
sistemingai tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip 
pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas. 
 10. Pozityvaus gimnazijoje mikroklimato kūrimas: 
 10.1. gimnazijos bendruomenės narių santykiai: gimnazijoje kuriama mokymo(si) aplinka, 
palanki asmenybės ūgčiai, kuriami pozityvūs, tarpusavio pagarba, parama ir pasitikėjimu, 
bendromis vertybėmis grįsti santykiai, puoselėjamos mokinių stiprybės ir galios, skatinami ir 
stiprinami bendrumo, tapatumo ir  priklausymo gimnazijos bendruomenei jausmai;  
 10.2. nenutrūkstamas procesas: pozityvaus gimnazijoje mikroklimato kūrimas ir 
puoselėjimas yra nenutrūkstamas, cikliškas procesas, susidedantis iš nuoseklių trijų etapų:  
 10.2.1. esamos situacijos įvertinimo: gimnazijos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi 
gimnazijos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais būdais 
(apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka informaciją apie mokymo(si) aplinkos 
saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas;  
 10.2.2. gimnazijos bendruomenės narių sąmoningumo didinimo ir įsitraukimo: pozityvaus 
gimnazijoje mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu rūpinasi gimnazijos direktorius, 
gimnazijos vaiko gerovės komisija, į šį procesą įsitraukia visi gimnazijos bendruomenės nariai, 
sprendimų ieškoma kartu diskutuojant ir tariantis; 
 10.2.3. Priemonių veiksmingumo vertinimo: analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės 
veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti Priemones.  
 11. Mokinių pozityvių vertybių formavimas: 
 11.1. mokinių dalyvavimas gerinant gimnazijos mokymo(si) aplinką: mokiniai aktyviai 
dalyvauja kuriant pozityvų gimnazijos mikroklimatą, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir 
vertinamos, skatinamas bendruomeniškumas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingose 
veiklose; 
 11.2. dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje: sudaromos galimybės ir skatinamas 
mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų taikymas ir įtvirtinimas įvairiuose gyvenimo 
kontekstuose (pvz., skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje 
bendruomeninėje veikloje ir kt.).  
 12. Tėvų įtraukimas / įsitraukimas: 
 12.1. tėvų aktyvumo skatinimas: skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo(si) 
aplinką gimnazijoje, įtraukiant juos į Priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, 
atstovavimą gimnazijai vietos bendruomenėje;  
 12.2. tėvų konsultavimas, informavimas: vykdomas tėvų konsultavimas (vaiko gerovės 
komisija, socialinis pedagogas, psichologas) ir informavimas  patyčių ir smurto prevencijos, saugios 
aplinkos gimnazijoje kūrimo klausimais.  
 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. Smurto ir patyčių gimnazijoje prevencijos įgyvendinimo ir intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašas privalomas visiems bendruomenės nariams. 
14. Šis aprašas gali būti keičiamas pakitus valstybiniams dokumentams. 

 
____________________________________ 

  



 
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašo  
1 priedas 

 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Data 
1. Prevencinių programų vykdymas. Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai. 
Mokslo 
metai 

2. Prevencinių akcijų vykdymas. Socialinis pedagogas, 
klasių vadovai. 

Pagal planą 

3. Saugios aplinkos kūrimas, puoselėjimas. Administracija, 
gimnazijos budintieji 
darbuotojai, budintys 
mokytojai ir VGK. 

Mokslo 
metai 

4. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 
tyrimai, apklausos dėl klasės, gimnazijos 
mikroklimato, kiti tyrimai. 

GVKĮ grupė. Pagal planą 

5. Pozityvių vertybių formavimas, įgyvendinimas. Administracija, padalinių 
vadovai, klasių vadovai, 
mokytojai, mokiniai. 

Mokslo 
metai 

6. Mokinių socialinės – pilietinės veiklos 
skatinimas (renginiai, iniciatyvos, kt.). 

Dalykų mokytojai,  
klasių vadovai. 

Mokslo 
metai 

7. Darbuotojų dalyvavimas gimnazijos 
renginiuose. 

Administracija, 
darbuotojai. 

Pagal planą 

8. Švietėjiška veikla: susitikimai, pokalbiai, 
diskusijos, supažindinimai su dokumentais. 

Švietimo pagalbos 
specialistai, 
administracija, padalinių 
vadovai, klasių vadovai. 

Pagal planą 

9. Prevencinių priemonių efektyvumo analizė. Administracija, švietimo 
pagalbos specialistai, 
Mokinių taryba. 

Birželio 
mėn. 

 

  



Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašo  
2 priedas 

 
 
Smurtas – tai neatsitiktiniai, o sąmoningi fiziniai veiksmai, kurie sukelia skausmą ar gali sukelti 
sveikatos ir vystymosi sutrikimus. 
Patyčios – tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia 
psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. 

       

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR SMURTĄ GIMNAZIJOJE SEKA 

1 .  Pastebėjęs patyčių ar smurto atvejį ir įvertinęs situaciją, gimnazijos bendruomenės 
narys sudrausmina patyčių vykdytoją, praveda korekcinį pokalbį. Iš karto po įvykio informuojamas 
klasės vadovas, socialinis pedagogas, kuris fiksuoja įvykį atvejų registravimo žurnale. Jei vyksta 
patyčios ar smurtas tarp gimnazijos darbuotojų, įvykis pranešamas direktoriui. 

 
 

 

2. Esant sudėtingai situacijai (smurto atvejui) arba situacijai kartojantis, pravedamas pokalbis su 
gimnazijos psichologe, socialine pedagoge, dalyvaujant klasės vadovui. Mokinys rašo raštišką 
pasiaiškinimą, informuojami tėvai. Esant poreikiui, suteikiama pirmoji medicinos ar psichologo 
pagalba (smurtautojui ir smurtą patyrusiam asmeniui). 

 

 

3. Jei vykdoma trumpalaikė ar ilgalaikė stebėsena ir kiti problemos sprendimo būdai neduoda 
teigiamų rezultatų, socialinis pedagogas inicijuoja VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininko 
pokalbį su prasižengusiu asmeniu, dalyvaujant klasės vadovui. 

 

 

 4. Mokinio elgesio svarstymas VGK (Vaiko gerovės komisijoje). 
 Dalyvauja mokinys, tėvai, klasės vadovas, kiti specialistai (pagal poreikį).  

 

 

 

5.  Siūlymas mokiniui keisti mokymo įstaigą. 



Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos  
įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašo  
3 priedas 

 

MOKINI Ų PATYČIŲ IR SMURTO ATVEJ Ų REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

2017-2018 m. 

Eil. nr. Smurtavusio ar patyčias 
organizavusio mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Asmens, patyrusio 
smurtą ar patyčias, 

vardas, pavardė 

Klasė Įvykio data Patyčių, smurto 
forma  

 

Priimtas sprendimas 

1. 
 

 
 
 

      

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

4.  
 
 

      

5.  
 
 

      

6.  
 
 

      

 

 



 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos  
 įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašo  

4 priedas 
 

BENDRUOMENĖS NARIŲ (IŠSKYRUS MOKINIUS) PATY ČIŲ IR SMURTO ATVEJ Ų REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

2017-2018 m. 

Eil. nr. Bendruomenės nario, 
smurtavusio ar organizavusio 

patyčias, vardas, pavardė 

Pareigos Bendruomenės nario, 
patyrusio smurtą ar 
patyčias, vardas, 

pavardė 

Pareigos Įvykio data Patyčių, smurto 
forma  

 

Priimtas sprendimas 

1. 
 

 
 
 

      

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

4.  
 
 

      

5.  
 
 

      

6.  
 
 

      

 


