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KAUNO R. NEVERONIU GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYCIU PREVENCIJOS IR
INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Neveroniq gimnazijos (toliau - grmnazija) smurlo prevencijos ir intervencijos
vykdymo gimnazijoje tvarkos apraSas (toliau - tvarka) parengta vadovaujantis Smurto ir patydiq
prevencijos igyvendinimo rekomendacijomis, patvirlintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ,,Del smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose rekomendacij q patvirtinimo".

2. Si tvarka nustato gimnazijos direktoriaus, mokyojq, kitq gimnazijos darbuotojq, vaiko
geroves komisijos, mokiniq, jq tevq (globejq, rtrpintojq) veikl4, sukuriant sveik4, saugi4,
uLkertan(,i4 keli4 bet kokioms smurto aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplinkE gimnazijoje.

3. Gimnazijos direktodus, darbuotojai, mokiniai, jq tevai vykdydami smurto ir patydiq
prevencij4 gimnazijoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo fstatymo 56 straipsnio 17
punktu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisiq pagrindq istatymu, Gimnazijos nuostatais, Darbo tvarkos
taisyklemis, Mokymo sutartimis, Mokl-tojo pareigybes apra5ymu, Klases vadovq pareigybes
apradymu, Mokiniq elgesio taisyklemis, Rekomendacijomis del poveikio priemoniq taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2012 m, rugpjudio 28 d. isakymu Nr. 1268 , gimnaz4os direktoriaus isakymais, Sia tvarka ir
kitais teises aktais, reglamentuojandiais smurto ir patydiq prevencij4.

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

5. Tvarka remiasi Siais principais:' 
5.1. i smurt4 ir patydias butina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines

orientacijos, negales, religines ar tautines priklausom es, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;
5.2. kiekvienas gimnazijos administracijos darbuotojas, pedagogas, Svietirno pagalbos

specialistas ar kitas darbuotojas, mokinys, pastebejgs ar suZinojgs apie smurt4 ar patydias, turi i tai
reaguoti stabdyti;

5.3. veiksmq turi bfiti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqjq apie patydias
amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojand q ar patiriandiq patydias amZiaus ir
pareigq;

5.4. kiekvienas gimnazijos bendruomenes narys geba tinkamai reaguoti patydiq situacijoje.
'6. Tvarkoje vartojamos s4vokos:
6.1. Patyiios - tai psichologing ar fizingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq gmpes

tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologing ar frzing Lal1kitam asmeniui.

6.1.1. iodinds patyiios: pravardLiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;

6.I.2, fizin6s pafyiios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, tuftine
Lalair kt.;

6.L3. socialinds patyiios: socialine rzoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
6.L4. elektroninds patyiios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Linudi4 fular

paveiksleliq siuntinejimas, vieSq gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4vardqarba santykius, paZeminti ir kt,



6.2. Smurto ar patyiiq prevencija - veikla, skirta patydiq rrzikaimaLinti, imantis gimnazijos

bendruomenes nariq^(rnokinna, administracijos atstovq, pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq,

kitq darbuotojq, tevq (globejq, rfpintojq) Svieti iemoniq'

6.3. Smurto u.'putydiq-intervencriu - t smurto ar patydiq atveju,

visiems patydiq dalyviams (patiriantiems, besitydi , esant poreikiui itraukiant
jq tevus (globejus, rflpintojus).

6.4. Smurto ui potyfiq prevencijos ir intervencijos stebdsena - patydiq situacijos

gimnazijoje stebejimas,lent<art, inalizuojarrt. faktus ir informacij4, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam

iaZinimuibei valdymui, rei5kinio tolimesnes raidos ir gaiimo poveikio prognozavimas'

rr. SMURTO, pATytrtT STnnESENA IR PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

7. Smurto ir patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi gimnazijos veiklos dalis, kurios

planavimu, organiravimu ir stebesena rlpinasi gimnazijos direktorius, vaiko geloves komisijos

itoliu.r - VGK) nariai, socialinis pedagogai, klasiq vadovai, o j4 vykdant dalyvauja visi gimnazijos

bendruomenes nariai.
8. Gimnazijos direktorius yra atsakingas uZ Sios tvarkos parengim4 ir vykdym4, uZ stebesenos

rezultatais paremt4 smurto it patydiq prevencijos priemoniq plano parengimq, pristatym4

gimnazijos bendruomenei ir vykdym4.
9. Smurto ir patydiq pr.ultrri;or lr intervencijos vykdymo tvark4 igyvendina gimnazijos VGK,

kurios veikl4 koordinuoja VGK pirmininkas' Jis kasmet:

9.1. iniciju oja grmnazijos bendruomenes nariq apklaus4 ir apibendrina jos rezultatus;

9.2. atliekagimnazijoje fiksuotq prane5imq apie smurl4 ir patydias anabzg;

9.3. remdamasis apkiausos ir prane5imq apie smurt4 ir patydias analizes duomenimis, rengia

patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq plan4;- '9.4:aptaria 
turim4 informuti;4, ruutrto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano

turini vaiko gerovds komisij os posedyj e;

9.5. teikia siulymus gimnarijos direktoriui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

priemoniq igyvendinimo gimnazij oj e;

2.6. utii.f.u kitus gimnazijos patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoie numatytus

veiksmus.
10. Kiases vadovas kasmet (po I pusmedio ir pasibaigus mokslo metams) i5analizuoja ir

apibendrina turimus pranesimus ipie patydias, informuoja VGK pirminink4 apie prevencijos,

intervencijos taikomrl priemoniq rezultatus klaseje, teikia kit4 svarbiE informacij4, susijusi4 su

smurtu ir patydiomis.

III. PATYitg TNTERVENCTJA GIMNAZTJOJE

11. Visais itariamq ir realiq smurto bei pbtydiq atvejais kiekvienas gimnazijos administracijos

darbuotojas, pedagogas ar Svietimo pagalbos speciaiistas, kitas darbuotojas reaguodamas:

tt.1."isikiSu 1turur u l ar pastebejus smur14 ar patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4

keliandius veiksmus;
11.2. jei asmeniui reikia pagalbos, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (budinti

pedagogq-ar kitus girnnazijos darbuotojus, tevus (globejus, r[pintojus) ar institucijas (pvz', policija,

greitoji pagalba);- 
f i.:. patydias patiriantis mokinys ar patydiq stebetojas, mokinys, matEs ir Zinantis apie patydias,

nedelsiant informuoja bet.kuri gimnazijbs pedagog4 ar darbuotoj4, kuriuo pasitiki, LodLiu,laisku

elektroniniame dienyne, Linute ar kitu btdu'
11.4. kiekvienas gimnazijos administracijos darbuotojas, pedagogas ar Sr'ietimo pagalbos

specialistas, kitas darbiotojas, mokinys nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4 inforrnuoia

klases vadov4 apie itari# as ir I ar ivykusias patydias, elektroniniq patydiq atveju pateikia

iSsaugotus irodymus arba rastineje uZpildo pranesimo apie patydias form4 (1 priedas) ir j4 ten

palieka.



12. Ra5tines vedeja ui:pildytqprane5im4 perduoda VGK pirmininkui.
13. Klases vadovas, gavgs informacij4 apie itariamas ir I ar fvykusias patydias, smurt4:

13.1. i5siai5kina situacij4, nustato , ar tai patydiq / Smurto atvejis;
13.2. pasitvirtinus patydiq atvejui, uZpildo pranesimo apie patydias form4 ir j4 palieka ra5tineje,

jeigu to nepadare pats apie patydias ar smurtq prane5gs asmuo;

13.3. toliau stebi situacij4, bendradarbiauja su VGK pirmininku, socialiniu pedagogu ir
informuoj a apie pokydius.

14. Gavgs informacij4 apie patydias / smurt4 VGK pirmininkas:
l4.L uZpildyt4 form4 registruoja patydiq registracijos Zurnale (Zurnalas laikomas VGK

pirmininko kabinete);
14.2. rmasisprgsti smurto ar patydiq situacij4;
14.3" esant sudetingesnei situacijai nedelsiant prane5a gimnazijos direktoriui, kuris priima

sprendimq del Svietimo pagalbos priemoniq taikymo.
i5. Mokiniui pasitydiojus i5 administracijos darbuotojo, pedagogo, Svietimo pagalbos

specialisto ar kito darbuotojo, asmuo gavgs informacij4, pastebejgs r I ar itargs patydias, uZpildo

pranesimo apie patydias form4. VGK pirmininkas informuoj a grmnazijos direktoriq, kuris priima

sprendim4 del poveikiq taikymo.
16. Administracijos darbuotojui, pedagogui, pagalbos specialistui ar darbuotojui pasitydiojus i5

vaiko, asmuo gavgs informacij4, pastebejgs rlar itargs patydias, uZpildo prane5imo apie patydias

form4. VGK pirmininkas informuoj a gimnazijos direktoriq, kuris priima sprendim4 del poveikio

priemoniq taikymo.
17. Paty(:ias patiriandio mokinio tevai (globejai, rDpintojai) arba tevai (globejai, rupintojai),

Zinantys apie klaseje vykstandias patydias nedelsdami:
17 .I. gimnazijos ra5tineje uZpildo pranesimo apie smurt4 ir patydias form4 (1 priedas);

I7 .2. telefonu, elektroniniu lai5ku, Linute elektroniniame dienyne ar asmeni5kai apie tai praneSa

klases vadovui, socialiniam pedagogui, administracijos atstovui. Tuomet prane5imo apie srnurt4 ir
patydias form4 uZpildo darbuotojas, kuriam buvo prane5ta;

17"3. suZinojg apie vie54 patydiq elektronineje erdveje panaudojus vaizding informacij4 atveji,
ir smurtaujandio ir smurt4 patiriandio nepilnamedio mokinio tevai (globejai, r[pintojai), privalo apie

tai prane5ti LR rySiq reguliavimo tarnybai pateikdami praneSimq interneto svetaineje adresu

www. drau giskasinternetas. lt
18. Gimnazijos darbuotojas, gavgs informacij4"iS tevo (globejo, rlpintojo) apie smurto ir

patydiq atveji, veikia nustatyta tvarka.
19. Visiems smurto ir patydiq dalyviams pagal individualius poreikius gimnazijoje teikiama

socialinio pedagogo ar mokyojr4 pagalba.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Gimnazijos darbuotojai, mokytojai,'mokiniai pasira5ytinai supaZindinami su Sia Tvarka
kiekvienq mokslo metq pirm4j4 savaitg. Mokinius su Sia Tvarka supaZindina klasiq vadovai ir
klasiq mokyojai. 5-10 ir I-IV gimnazijos klasiq mokiniai pasiraSo saugaus elgesio instruktaZq

lapuose.
22. Tevat su Sia tvarka supaZindinami elektroniniu paStu ar Zinute per TAMO dienyn4. Tvarka

primenama tevq susirinkimo metu.
23.Tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetaineje www.neveronys.kaunas.lm.lt



KAUNO R. NEVERONIU GIMNAZIJA

PRANESIMO APIE SMURTA IR PATYEIAS FORMA

Pranesimo data / Registracijos Nr.

1 priedas

Bendrieii d
Kas prane5d apie patyiias:

Kada i.'yko patyiios (data,
val.):

Kur ivyko patyiios (vieta):

Kokia patyiiq forma naudota ar itariama, kad buvo naudota (pazyrnekite ir pabraukite reikalir-rgus

ZodZius):

@,grasinimas,ujimas,uZgauliojimas,uZkabinejimas,erzinimas,Zeminimasir
kt,;
t Fizin4s: mokinio/ suaugusiojo uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, mu5imas, spardymas, ispyrimas,
kurn5telejimas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, spjaudyrnas, daiktq atirninejimas ar gadinimas,

plaukq pe5iojimas ir pan.);
a Socialinis: ivairls g4sdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, ltad mol<inys/

suaugusysis yra nepageidaujamas ar atstumiamas, gandq skleidimas;

z niekironinis: patydios, vykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose

internete, naudojant rnobiliuosius telefonus (nernaloniq Zinudiq arba elektroninirl lai5kq raSinejimas,

skaudinantis bendravimas pokalbiq kambariuose, mokinio/ suaugusiojo asmeninio gyvenirno detaliq

v ie5inimas, tapatybes pasisavinimas ir pan. ).
z Kiti pastebdjimai (ira5yti)

Duomenys apie patyiiq dalyvius:

Bendruomends nario, patvrusio nstviias vardas, pavarddt
klas6/pareigos:
Bendruomen6s nario, kuris tviioiosi vardas, pavard6,
klas6/nareisos:
Bendruomends nario/iq, stebdiusio/iu patviiqs vardas,
pavard6, klas6/pareigos:

I5samesnd informacija apie ivyki, trumpas faktais pagristas ivykio apra5ymas:



(UZpildZiusio asmens vardas, pavarde)

KAUNO R. NEVERONIU GIMNAZIJA

PATYdTV REGTSTRACIJOS ZUnNnr,nS

Zymdjimq reik5mds:

E J '.L - Zo(Jtnes

F - fizines
S - socialines
E - elektronines
Kt - kiti pastebejimai

M - mokinys
S - suauggs bendruomenes narys

(ParaSas)

2 priedas

Eil.
Nr.

Data Prane5djo vardas, pavardd,
pareigos/klasd

Smurto ir
patyiiq

. pobudis:
Z. F. S. E. Kt

Smurtq
patyrgs
asmuo
(M. S)

Smurtavgs
asmuo
(M, S)

Pastabos


