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Veiklos turinys Atlikimo laikas Atsakingi asmenys 

Patyčių ir smurto paplitimo mokykloje stebėsena 

 1.  Tyrimų patyčių ir smurto atvejų paplitimui mokinių tarpe įvertinti organizavimas: 

- mokinių, mokinių tėvų, darbuotojų anketavimas; 

- rezultatų sisteminimas, analizė, bendruomenės informavimas; 

 -intervencijos priemonių numatymas. 

Lapkričio mėn.  VGK nariai 

2. Patyčių ir smurto atvejų paplitimo mokykloje fiksavimas, informacijos apie patiriamas patyčias 

rinkimas, analizė ir patyčių intervencijos vykdymas 

Rugsėjo–gruodžio mėn Socialinis pedagogas 

VGK nariai 

Mokytojai 

3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas.  

Patyčių ir smurto prevencijos situacijos mokykloje ir taikytų prevencijos priemonių veiksmingumo analizė 

Gruodžio mėn. VGK nariai 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių ir smurto  prevencijos vykdymu 

1. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su „Elektrėnų pradinės mokyklos smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašu“ ir Patyčių ir smurto prevencijos 

priemonių planu 2017 metams. 

Klasių tėvų susirinkimai, klasių valandėlės, mokytojų tarybos posėdis, mokyklos interneto svetainė 

Rugsėjo–spalio mėn.  Direktorius 

 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis pedagogas 

2. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių paplitimu mokykloje, taikomomis prevencijos 

priemonėmis ir pasiektais rezultatais 

Gruodžio mėn. Socialinis pedagogas 

VGK nariai 

Mokyklos bendruomenės švietimas patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos klausimais 

1. Pozityvaus klasių ir mokyklos mikroklimato formavimas. Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas. 

Aktyvus mokinių dalyvavimas formuojant paveikią bendravimo kultūrą klasėje, mokykloje 

Rugsėjo–gruodžio mėn.  Direktorius 

 Mokytojai 

VGK nariai 

2. Klasių valandėlių smurto, patyčių prevencijos klausimais mokiniams organizavimas Rugsėjo–gruodžio mėn.  Klasių vadovai 

3. Pagalbos specialistų metodinių rekomendacijų, informacijos pateikimas patyčių prevencijos ir 

intervencijos tema mokyklos svetainėje 

 Rugsėjo–gruodžio mėn.  VGK nariai 



Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymas 

1. Prevencinės ir intervencinės socialinių – emocinių įgūdžių mokymo programų „Antras žingsnis“, 

„Įveikiame kartu“ vykdymas. Dalyvauja tie 1–4 klasių mokiniai, kurių klasės vadovai dalyvavo 

mokymuose 

 

Rugsėjo–gruodžio mėn. 
 Klasių vadovai 

Socialinis pedagogas 

 

2. Patyčių ir smurto prevencijos temų integravimas į mokomuosius dalykus Pagal poreikį  Mokytojai 

3. Psichologo vedamų pratybų socialiniams įgūdžiams formuoti organizavimas Rugsėjo–gruodžio mėn.  Psichologas  

4. Socialinio pedagogo individualių konsultacijų ir pratybų organizavimas tikslinių grupių mokiniams 

(elgesio sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, rizikos grupės mokiniams) 

Rugsėjo–gruodžio mėn.   Socialinis pedagogas 

 

6. Akcijų pageidaujamam mokinių elgesiui formuoti ir intervencijai vykdyti organizavimas: Socialinis pedagogas 

Psichologas  

Klasių vadovai 
6.1. „Sparnai tavo sielai“. Renginys skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai Spalio mėn. 

6.2. Iniciatyva skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai Lapkričio mėn. 

6.3. „Draugiškiausia klasė“ Gruodžio mėn. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją 

1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant patyčių ir smurto atvejus mokykloje Pagal poreikį Klasių vadovai 

VGK nariai 

Direktorius 

2. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi sprendžiant patyčių ir smurto atvejus mokykloje Pagal poreikį VGK nariai 

Direktorius 

3. Bendradarbiavimas su Elektrėnų policijos komisariatu sprendžiant patyčių ir smurto atvejus mokykloje Pagal poreikį VGK nariai 

Direktorius 

4. Vaiko gerovės komisijos posėdžių su suinteresuotomis institucijomis patyčių ir smurto prevencijos 

klausimais organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai 
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