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MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR 

INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PLANAS 2021 M. 

Tikslas – kurti saugią ir draugišką aplinką  užkertant kelią smurtui ir patyčioms mokykloje ir 

jos teritorijoje; organizuoti ir įgyvendinti smurto prevencijos priemones, kurios padėtų išmokti 

mokiniams draugiškai ir pagarbiai bendrauti bei saugiai jaustis. 

Uždaviniai:  

1. Stabdyti smurto ir patyčių plitimą mokykloje; 

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

moksleiviais, teikti jiems pagalbą;  

3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai papasakotų apie patiriamą skriaudą ar 

patyčias; 

4. Mokyklos bendruomenės nariams suteikti reikiamų žinių apie emocinį, 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 mokiniams suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas. 

8. Organizuoti renginius, skatinančius draugišką ir pagarbų bendravimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas ir vieta  

 

Atsakingi  Pastabos  

1.  Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos priemonių taikymo plano 

2021 m.  pristatymas direkciniame 

pasitarime  

2021 m. sausio 

mėn. 

VGK pirmininkė 

A.Kulbokienė 
 

2.  Teminės klasių valandėlės, diskusijos 

(apie pagarbą, elgesio ir emocijų 

valdymą, pozityvų bendravimą, sveiką 

gyvenseną ir kt.), į kurias kviečiami 
psichologas, socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Mokslo metų 

eigoje   

1-8 klasių 

vadovai 

 

Pagal 

klasių 

vadovų 

planus 

3.  Dalyvavimas prevencinėse 

programose „Zipio draugai“ 1 kl. ir 

„Obuolio draugai“ 2 kl. 

Mokslo metų 

eigoje   

1,2 kl. mokytojos  

4.  Parengti paraišką prevenciniam 

projektui 

Pagal gautą 

kvietimą 

D.Burinskienė 

 

 

5.  
Anoniminės 5-8 kl. mokinių apklausos 

apie patyčių paplitimą , vykusios  

2020-12 mėn., analizės pristatymas 

mokiniams  

2021 m.  

Sausio-vasario 

mėn. klasių 

valandėlėse  

D.Burinskienė 

 

Klasių 

valandėlių 

metu 

6.  Anoniminės 5-8 kl. mokinių apklausos 

apie patyčių paplitimą  analizės 

pristatymas mokinių tėvams 

2021 m.  

tėvų 

susirinkime 

D.Burinskienė 

 

Pagal 

sudarytą 

grafiką 

7.  Prevencinė pamoka “Draugiškas 

internetas”, skirta Saugesnio interneto 

dienai 4 kl. mokiniams 

2021 m.  

kovo I sav. 

Ž.Kvederevičienė  



8.  Dalyvavimas respublikinėje  akcijoje 

„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

patyčių“. Dalyvauja  PUG, 1-8 kl. 

mokiniai 

2021 m. kovo 

mėn. 

D.Burinskienė 

E.Iškauskienė 

Pagal 

renginio 

veiklų 

skelbimą 

9.  Dalyvavimas akcijoje „Gegužė-mėnuo 

be smurto prieš vaikus“. 

Dalyvauja PUG, 1-8 kl. mokiniai 

2021 m. 

gegužės mėn. 

II sav. 

D.Burinskienė 

E.Iškauskienė 

Pagal 

renginio 

veiklų 

skelbimą 

10.  Susitikimas- diskusija su 

Marijampolės APK viešosios tvarkos 

skyriaus Prevencijos poskyrio vyr. 

specialistais (bendruomenės 

pareigūnais)“Nepilnamečių 

baudžiamoji ir administracinė 

atsakomybė. Ką turime žinoti?“ 

Dalyvauja  7-8 kl. mokiniai 

2021 m. spalio 

mėn. 

D.Burinskienė 

7-8 kl. vadovai 

 

 

11.  Tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimas. Pilietinė iniciatyva.  

Dalyvauja PUG, 1-8 kl. mokiniai 

2021 m. 

lapkričio 16d. 

D.Burinskienė  

12.  Draugo diena mokykloje.  

Dalyvauja PUG, 1-8 kl. mokiniai 

2021 m. 

lapkričio 25d. 

D.Burinskienė 

E.Iškauskienė 

Ž.Kvederevičienė 

 

13.  Anoniminė vaikų, tėvų ir mokytojų 

apklausa, jos analizės pristatymas 

mokyklos bendruomenei 

2021 m.  

Balandžio/ 

gruodžio  mėn. 

A.Kulbokienė 

D.Burinskienė 

 

 

 

 

14.  Pranešimų apie smurtą ir patyčias 

registravimas 

Esant poreikiui Klasių vadovai 

D.Burinskienė 

 

15.  Smurto ir patyčių atvejų analizė ir 

problemų sprendimas Vaiko gerovės 

komisijoje.  

Esant poreikiui A.Kulbokienė  

16.  Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose patyčių 

prevencijos ir intervencijos srityje 

2021 m. A.Kulbokienė  

17.  Prevencijos ir intervencijos priemonių 

veiksmingumo vertinimas, pristatymas 

MT posėdyje. Priemonių 2022 m. 

planavimas. 

2021 m. 

gruodžio  mėn. 

A.Kulbokienė  

D.Burinskienė 

 

 

Pastaba. Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo planas gali būti koreguojamas, 

papildomas mokslo metų eigoje 

 

_____________________________ 


