PAKRUOJO RAJONO
.LINKUVOS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

DtL SMURTo rR pATyfrU pREvENcIJos rR TNTERvENcIJoS vyKDyMo
PAKRUOJO R. LINKUVOS CIMNAZIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO
2Al7 m. rugsejo

18 d. Nr. V
Linkuva

- 127- (1.6.)

l.Tvirtinu:

l.l. smurto ir patyfiq prevenci.ios ir intervencijos vykdymo Pakruojo r. Linkuvos
gimnazijoje tvark4 bridedama);
1.2. Paknrojo r. Linkuvos gimnazijos bendruomenes reagavimo i patydias ir pagnlbos
joms ivykus planq (prigdas Nr. 1);
1.3. prane$imo apie patydias form4 $riedas Nr. 2).
2. Sis isakymas-ipigalioja nuo 2017 m. rugs0jo I d.
Direktorius

Parenge:

Vaclovas StapuSaitis

PATVIRTINTA
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SMURTO IR pATyCr[i PREVENCTJOS rR INTERVENCIJOS VYKDYMO
PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNA ZIJO JE TVARKOS APRASAS
I. BEI\DROSIOS NUOSTATOS

1. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos (toliau-gimnazija) smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo
gimnazijoje tvarka (toliau-tvarka) parengta vadovaujantis smurto ir patydiq prevencijos igyvendinimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.kovo22d.
patvirtinimo".
isakymu Nr. V-190 ,,Del smurto prevencijos igvendinimo mokyklose rekomendacijq
nustato gimnazijos direktoriaus, mokytojq, kitq gimnazijos darbuotojq, vaiko geroves
komisijos, mokiniq, jq tevq (globejq, rUpintojq) veikl4, sukuriant sveik4, saugiq, uZkertandi4 keli4 bet
kokioms smurto aprai5koms ir Zalingiems lprodiams aplink4 mokykloje.

2. Si tvarka

Gimnazijos direktorius, darbuotojai, mokiniai, jq tevai vykdydami smurto ir patydiq prevencij4
gimnazijoje vadovaujasi LR Svietimo lstatymo 56 straipsnio 17 punktu, LR Vaiko teisiq pagrindq
taisyklemis, Mokyrno'
lstatymu (1996 m. kovo i+ O. Nr. l-1234), Gimnazijos nuostatais, Darbo tvarkos
sutartimi, Mokytojq pareigybes apra5ymu, Klases aukletojo veiklos apra5u, Mokiniq skatinimo ir
nuobaudq tvarka, Rekomendacijomis del poveikio priemoniq taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams (patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjldio 28 d.

3.

lsakymu

Nr.

1268), gimnazijos direktoriaus lsakymais, Sia tvarka

ir

kitais teises aktais,

reglamentuoj andiais smurto ir patydiq prevencij 4.

ir sukurti draugi5k4 ir saugi4 atmosfer4,
nustatyti, kokie turi b[ti daromi veiksmai individualiu, klasds, gimnazijos, Seimos lygmeniu, siekiant
uZkirsti keli4 smurtui ir patydioms.
4. Tvarkos tikslas - siekiant ugdyti pozityvq gimnazisto elgesi

5. Tvarka remiasi Siais principais:
5.1

.

i smurt4 ir patydias biitina reaguoti nepriklausomai

nuo

jq turinio (del

lyies,

seksualines

orientacijos, negal6s, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;

5.2. kiekvienas gimnazijos administracijos darbuotojas, pedagogas, Svietimo pagalbos
specialistas ar kitas darbuotojas, gimnazistas, pastebejgs ar suZinojgs apie smurt4 ar patydias, turi reaguoti ir

j!

stabdyti;

5.3. darbuotojai veiksmq imasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andtqjq apie smurt4 ar
patydias amZiaus ir pareigq:
54. kiekvienas gimnazijos bendruomenes narys geba tinkamai reaguoti patyditl situacij oj e.
6. Tvarkoje vartojamos s4vokos:

6.1. Patyiios - tai psichologing ar fizingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq grupes tydiniai,
pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, lZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologing ar
fizing Lalq kitam asmeniui.
6.1.1. Zodin€s patyiios: pravardZiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas. Zeminimas ir kt.l

'

6.1.2. fizin0s patyiios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusiniinas, uZkabinejimas, hrrtine
Lalairkt.;
6.1.3. socialin6s patyiios: socialine izoliacijaarba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
6.1.4. elektronin6s patyiios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq ir / ar
paveiksleliq siuntinejimas, vie5q gandrl skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4 arba santykius, paZeminti ir kt.

6.2. Smurto ar patyiiq prevencija - veikla, skirta patydiq fizikai malinti, imantis
gimnazijos bendruomenes naritl (mokinirl, administracijos atstovq, pedagogq, Svietimo pagalbos
specialistq, kitq darbuotojq, tevq (globejq, rdpintojq)) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq.
6.3.

Smurto ar patyiiq intervencija

taikomq smurto ar patydiq atveju,
visiems patydiq dalyviams (patinantiems, besitydiojantiems, stebetojams), esant poreikiui itraukiant
jq tevus (globejus, rdpintdus).

- visuma priemoniq,

6.4. Smurto ar pafyiirl prevencijos

ir

intervencijos steb6sena - patydiq situacijos
gimnazijoje stebejimas, renkant, analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam
paZinimui bei valdymui, rei5kinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

II. SMURTO, PATYEIU STEBESENA IR PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

7. Smurto ir patydiq prevencija ir intervencijayra svarbi gimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebesena rtpinasi gimnazijos direktorius, vaiko gerovds komisijos nariai,
socialinis pedagogas, psichologas, klasiq aukletojai arba kuratoriai, o j4 vykdant dalyvauja visi
gimnazij os bendruomenes nariai.

8. Gimnazijos direktorius yra atsakingas uZ Sios tvarkos parengim4 ir vykdym4, uZ stebesenos
rezultatais paremt4 smurto ir patydiq prevencijos priemoniq plano parengim4, vykdym4 ir pristatym4
gimnazij os bendruomenei.

9.

Smurto

ir patydiq prevencijos ir

intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimq koordinuoja

direktoriaus paskirtas gimnazijos vaiko gerov6s komisijos pirmininkas, kuris kasmet:

9.1. inicijuoja gimnazijos bendruomenes nariq apklaus4 ir apibendrina jos rezultatus;
9.2. atlieka gimnazijoje fiksuotq prane5imq apie smurt4 ir patydias analizE;
9.3. remdamasis apklausos ir praneSimq apie smurt4 ir patydias analizes duomenimis, rengia
patydiq prevencijos ir intervencijos priemonirl plan4;
aptaia turim4 informacijq svarsto prevencijos
turini vaiko geroves komisijos posedyje;

9.4.
9.5.

ir intervencijos priemoniq

tailc5rmo plano

teikia sifilymus gimnazijos direktoriui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

priemoniq igyvendinimo gimnazijoje;

9.6.

atlieka kitus gimnazijos patydiq prevencijos

ir intervencijos vykdymo tvarkoje numafrfus

veiksmus.

10. Klasiq aukletojas ar kuratorius kasmet i5analizuoja ir apibendrina turimus praneSimus apie
patydias, informuoja vaiko geroves komisijos pirminink4 apie prevencijos, intervencijos taikomq
priemoniq rezultatus klaseje, teikia kit4 svarbi4 informacij4, susijusi4 su smurtu ir patydiomis.

rrr. PATYdrg rnrnRvENcrJA GTMNAZTJOJE

11. Visais itariam4 ir realiq smurto bei patydiq atvejais kiekvienas gimnazijos administracijos
darbuotojas, pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas, gimnazistas reaguodamas:
11.1. isiki5a itarus fu lar pastebejus smurt4 ar patydias nutraukia bet kokius toki itarim4

-

keliandius veiksmus;
I1.2. jei asmeniui reikia pagalbos, kreipiasi pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus
(globejus, rupintojus) argimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija greitoji pagalba);
11.3. informuoja klases aukletoj4 ar kuratoriq apie itariamas ft I ar ivykusias patydias,
elektroniniq patydiq atveju pateikia i5saugotus lrodymus;
12. Klases aukletojas ar kuralorius, gavgs informacij4 apie itariamas ir / ar ivykusias patydias,
smurt4:
12.1. i5siai5kina situacij4, nustato, ar tai patydiry'smurto atvejis;
12.2. pasiwirtinus patydiq atvejui, uZpildo pranesimo apie patydias form4 (2 priedas), j4 perduoda
vaiko gerov6s komisijos pirmininkui;
12.3. toliau stebi situacij4, bendradarbiauja su vaiko geroves komisijos pirmininku, psichologu,
socialiniu pedagogu ir informuoj a apie pokydius.
13. Gavus informacij4 apie patydias / smurt4 vaiko geroves komisijos (VGK) pirmininkas:
13.1. uZpildyt4 form4 registruoja patydiq registracijos Zurnale (Zurnalas laikomas vaiko
gerovds pirmininko kabinete);
13.2. imasi sprgsti smurto ar patydiq situacij4;
13.3. nedelsiant prane5a gimnazijos direktoriui, kuris priima sprendim4 del Svietimo pagalbos
priemoniq taikymo.
14. Gimnazistui pasityciojus i5 administracijos darbuotojo, pedagogo, Svietimo pagalbos specialisto
ar kito darbuotojo, asmuo gavgs informacij4, pastebejgs ir / ar itargs patydias, informuoja
gimnazijos direktoriq, kuris priima sprendim4 del poveikiq taikymo.

i

15.

Administracijos darbuotojui, pedagogui, pagalbos specialistui ar darbuotojui pasitydiojus i5
vaiko, asmuo gavgs informacijq pastebejgs irlar itargs patydias informuoja gimnazijos direktoriq, kuris
priima sprendim4 del poveikio priemoniq taiklmo.

16.

Visiems smurto

ir

patydiq dalyviams pagaL individualius poreikius gimnazijoje teikiama

psichologo, socialinio pedagogo ar mokytojq pagalba (esant galimybei).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokiniai, gimnazijos darbuotojai, mo$rtojai, gimnazistai pasira5ytinai supaZindinami su Sia
Tvarka kiekvienq mokslo mett+ pirmei4 savaitg.

18. Tevai

su Sia tvarka supaZindinami e-pa5tu ar Zinute per Tamo dienyn4. Tvarka primenama tevq
susirinkimo metu.
1

9.

Tvarka skelbiama gimnazijos intemetineje svetaineje.

Priedas Nr. 2
elSesig pasikartoiimas. Zymetj-posrcbetus foWus, kitq perduotq
ltctriant patyiias, vienas svarbiq elementq yra tokio
inforiacijq apie patyiias svarbu det-iio reiikinio atsHeidlmo kitiems asmenims - vaikq'Evams, pedagogams ar esefi
pbretktui kittems ipecialistarns. Taip pat ddl patyiiq masto maieiimo ivertinimo'

PRANESIMO APIN PATYdIAS FORMA
Prane6imo data

Ugdymo istaigos pavadinimas Linkuvos gimnazij a

Bendrieji duomenys:
Kam nrane5ta apie patydias:
Kas oraneSe apie patydias:

iwko patvdios (data,val.
Kur iwko Datydios:
Kada

Knkiq nqfvF.irr forma narrdofa ar itariama- kad buvo naudota:
, kumitelejimas, sPiaudYmas, daiktq
atiminejimas ar g4sdinimas, plaukq pe5iojimas ir panr);

Siciilines: ivaii:s g4sdinaniys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra
nepageidauj amas ar atstumiamas;

itit6o"i"is: patydios vykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete,
;il"j""t;odiiiuorius ielefonus (nemaloniq zinudiq arba elektroniniq.lai5kr;raiinejimas, slaudinantis
OinOtini-us pokalbiq kambariuoie, vaiko asmeninio gyvenimo detaliq vie5inimas, tapatybds
pasisavinimas ir pan.).
Kiti pastebiiimai (yafyti)
Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartojimas

Duomenys apie patyiiq dalyvius:

-

Vaiko, patyrusio patyiias vardas, pavarde, amzius' kla

Vaiko/-q, kuris tyiiojosl vardas, pavarde, amZlus, ldase
Vaiko/-q, stebijusio palyiias vardas, pavarde, amZius, klase:
I5samesn6 informacija aPie ivYki:

Gimnazijos pedagogo ar kito darbuotojo elgesys Sioje patyiiq situacijoje:

Veiksmq po ivykioo planas su: (pildo mokytojai arba pagalbos mokiniui specialistai)
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