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PATVIRTINTA 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 

direktoriaus 2018-09-04 

                                                                                                            įsakymu Nr. V-69 

 

 

 

 

 

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. 

 

Uždaviniai:  

1. Stabdyti smurto ir patyčių plitimą gimnazijoje; 

2. Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais 

moksleiviais, teikti jiems pagalbą;  

3. Kurti gimnazijoje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą 

skriaudą ar patyčias; 

4. Gimnazijos bendruomenei suteikti reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

5. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams priimti, 

atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

6. Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 

7. Padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas 

 

Data Atsakingi asmenys 

1.  Vaiko gerovės komisijos veikla. Visus 

metus 

VGK pirmininkas 

2.  Sudaryta smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos 

vykdymo grupė. 

Veikla 

visus 

metus 

Gimnazijos 

direktorius 

3.  Pranešimų apie smurtą ir patyčias registravimas.   Veikla 

visus 

metus 

Vykdymo grupė 

4.  Seminaras gimnazijos mokytojams "Emocinis saugumas  

formaliame ir neformaliajame ugdyme ". 

2018-

10-29 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Mokytojų - 

mokinių tarpusavio santykių gerinimas. Psichologo 

rekomendacijos. 

2018-

08-30 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokyklos 

psichologas 

6.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo plano 

pristatymas gimnazijos bendruomenei. 

2018-

08-30 

VGK pirmininkas 

7.  Visų klasių mokinių supažindinimas su Ugdymo ir 

mokymosi sutarties reikalavimais, mokinių elgesio, 

lankomumo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio 

instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje, už gimnazijos ribų). 

2018-

09 

Klasių kuratorės 

8.  Klasių kuratoriai organizuoja temines klasių valandėles (apie 

pagarbą, bendradarbiavimo naudą, sveiką gyvenseną ir kt.), į 

kurias kviečiami pagalbos mokiniui specialistai              

(gimnazijos psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, socialinis pedagogas). 

Visus 

metus 

Klasių kuratoriai 

9.  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 

Visus 

metus 

Dalykų mokytojai, 

klasių kuratoriai 



,,Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“. 

10.  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 kuratoriai 

11.  Smurto ir patyčių mažinimo, prekybos žmonėmis, 

savižudybių prevenciją planuoja ir įgyvendina gimnazijos 

Vaiko gerovės komisija. Veikla integruojama į klasės 

valandėles ir neformalųjį švietimą. 

Visus 

metus 

VGK 

12.  I kl. mokinių adaptacijos tyrimas 2018m. 

spalio 

mėn. 

Klasių kuratorius, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

13.  Anketa ,, Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“. 

 

2018m. 

spalio 

mėn. 

Klasių kuratoriai, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

14.  Individualus mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų 

konsultavimas. 

Visus 

metus 

Klasių kuratoriai, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

15.  Visuotiniai I, III kl. tėvų susirinkimai, kitų klasių tėvų 

susirinkimai. 

2018m. 

rugsėjo-

spalio 

mėn. 

Klasių kuratoriai 

16.  Mokinių sveikatos būklės pristatymas per pedagogų tarybos 

posėdį. 

2018 m. 

spalio 

mėn. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė. 

17.  Socialinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo programa "Tiltai1" 

I-II kl. mokiniams-savanoriams.  

Visus 

metus 

Soc. pedagogas, 

psichologas 

18.  Dalyvavimas akcijoje "Savaitė be patyčių". 2018m. 

kovo 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas,  klasių 

kuratoriai 



19.  Anketa ,, Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“. 

Pakartotinis įvertinimas. I klasių mokiniams 2 kartus per 

metus. II-IV klasių mokiniams kartą per metus. 

2019m. 

gegužės 

mėn. 

Soc. pedagogas, 

psichologas,  klasių 

kuratoriai 

20.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo 

grupės metų veiklos ataskaitos parengimas ir jos pristatymas 

gimnazijos bendruomenei. 

2019m. 

birželio 

mėn. 

Vykdymo grupės 

nariai 

21.  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, 

vykdymo grupės 

nariai 
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