
PATVIRTINTA
Didry6iq dau giafunkcio centro
direktoriaus 2017 m. rugsejo 20 d.

[sakymuNr. V-08

SMURTO IR PATYiIU PREVENCIJOS IR INTERYENCIJOS VYKDYMO TVARKOS
APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto ir patydirl prevencijos ir intervencijos vykdymo Plunges r. Didvydiq
daugiafunkciame centre tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato mokyklos prevencijos ir
intervencijos priemoniq sistem4 saugiai nuo smurto ir patydiq (iskaitant ir patydias kibemetineje
erdveje) aplinkai kurti Didvydiq daugiafunkciame centre, vykdandiame ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir neformaliojo Svietimo programas (toliau - Centras).

2. Prevencijos tikslas - sukurti saugi4 vaiko asmenybds augimui, brandai ir ugdymuisi
palanki4 aplink4 Centre, kuriame vaikai jaudiasi gerbiami, priimti, saugfis, jq nuomone ir sifrlymai
yra i5klausomi ir vertinami. Psichologine vaikq savijauta ir saugumas Centre susijps su emocine
vaikq, Centro darbuotojq tevq (toliau - Centro bendruomenes nariai) gerove, jq tarpusavio
santykiais. Prevencija yra nuolatinis, cikli5kas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamq arba
potencialiai galimq problemq identifikavim6 tinkamq priemoniq joms sprEsti parinkimq ir
vykdym4 poveikio i(si)vertinimq ir tolesniq veiksmq planavimq.

3. Prevencijos priemonds, nukreiptos I visus Centro vaikus, padeda i5vengti problemq
(pvr., patydiq ar kitokio smurto) atsiradimo ir malinti egzistuojandiq problemq mast4. Tiems
vaikams, kuriems Centro taikomos prevencijos priemones nepaveikios ir jq nepakanka, taikomos
papildomos prevencijos priemones ar (ir) programos, teikiama Svietimo pagalba.

4. Tvarkos apra5as remiasi Siais principais:
4.1. i patydias bUtina reaguoti nepriklausomai nuo jr1 turinio (del socialines padeties,

lyties, amZiaus, seksualines orientacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq
bruoZq ar kt.) ir formos;

4.2. visi bendruomenes nariai turi bflti supaZindinti su Centro smurto ir patydiq
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka;

4.3- kiekvienas Centro administracijos atstovas, mokytojas ar kitas darbuotojas,
pastebejps ar suZinojps apie patydias, turi reaguoti ir stabdyi;

4.4. veiksmq turi bflti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqfq apie
patydias amZiaus ir pareigrl nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq ar patiriandiq patydias amZiaus
ir pareigq.

5. Tvarkos apra5e vartojamos sqvokos:
5.1. Patyiios - tai psichologinp ar fizinq jegos persvar4turindio asmens ar asmenq grupes

tydiniai, pasikartojantys veiksmai siekiant paZeminti, iZeisti, [skaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologinq ar fizing Lalqkitam asmeniui. Patydios gali bfti tiesiogines (atvirai puolant irlar
uZgauliojant) ir I ar netiesiogines (skaudinant be tiesiogines agresijos):

5.1.1. Zodines patydios: pravardZiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas,
uZkabinejimas, erzirimas, Zeminimas, pa5aipios replikos apre Lmogaus kun4 rcligijqb tautybq,
negali4 i5vaizdq ir kt.;

5.1.2. fizines patydios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas,
stumdymas, uZkabinejimas, spjaudymas, drabuZirldaikq gadinimas, turtin€ Zala ir kt.;

5.1.3. socialines patydios: socialine izoliacrja arba tydine atskirtis, gandq skleidimas,
apkalbejimas, SmeiZimas, neapykantos prie5 kit4 asmen! kurstymas, demonstratyvus piktybinis
izoliavimas, iSjuokimas siekiant paZeminti ir kt.;



5.1.4. patydios kibernetineje erdveje: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq
Zinudiq ir I ar paveiksleliq siuntimas, vie5as gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentary
skelbimas, tapatybes pasisavinimas siekiant sugriauti ger4 vardq arba santykius, paZeminti ir kt.

5.2. Patyiias patiriantis vaikas - ugdyinis , i5 kurio yra tydiojamasi.
5.3. Besityiiojantysis - ugdytinis ar suauggs, inicijuojantis patydias irlar prisidedantis

prie jq.
5.4. Patyiias patiriantis suaugusysis - administracijos atstovas, mokyojas, Svietimo

pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, i5 kurio tydiojasi ugdl.tinis, koleg4 vaiko tevai/globejai.
5.5. Patyiiq steb€tojas * asmuo, matantis ar iinantis apie patydias.
5.6. Prevencind veikla - planingq ir sistemingrl priemoniq veikla, skirta patydiq rizlkai

malinti imantis Centro bendruomenes nariq (vaikq, adrhinistracijos atstovq mokytojr5 Svietimo
pagalbos specialistr5 kitq darbuotoj% teu/globejq Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq.

5.7. Patyiiq intervencija - visuma priemoniq taikomq visiems smurto/patydiq
dalyviams (patiriantiems, smurtaujantiems/besitydiojantiems, stebetojams), nukreiptos I smurto ir
patydiq stabdym4 taip pat - Svietimo pagalbos priemoniq visuma.

5.8. Patyiiq prevencijos ir intervencijos stebOsena - patydiq situacijos Centre
stebejimas renkant, axnlizuojant faktus ir informacijq svarbi4 Sio rei5kinio geresniam paZinimui ir
valdymui, rei5kinio tolesnds raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

5.9. Socialin€s ir emocin6s kompetencijos - ugdytiniq savqs paZinimo, empatijos,
problemq ir konfliktq sprendimo, pykdio valdymo, streso iveikos, bendravimo ir
bendradarbiavimo, kiti socialiniai igfldZiai.

6. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Jungtiniq Tautq vaiko teisirl konvencija,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines
prieZi0ros [statymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq [statymu, ,,Ddl smurto
prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijqpatvirtinimo" Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ir kitais istatymrl igyvendinamaisiais
teises aktais.

II SI(YRIUS
STEBESENA IR PREVENCIJA

7. Patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi Centro veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebesena rupinasi Centro direktorius, Vaiko gerovds komisijos nariai, pedagogai,
o jos vykdyme dalyvauja visi bendruomen0s nariai.

8. Centro direktorius atsakingas uZ Tvarkos apra5o parengim4 ir vykdym4 sveikq saugi4
uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4 uZ stebesenos
rczultatais paremto kasmetinio patydirl prevencijos priemonirl plano parcngimqu pristatym4
bendruomenei ir vykdym4.

9. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinim4
koordinuoja ir vykdo Vaiko gerovds komisija, kuri kasmet:

9.1. surenka apibendrintus duomenis i5 pedagogq del fiksuotq prane5imq apie smurt4 ir
patydias ir atlieka analizp (ne rediau, kaip du kartus per metus);

9.2. vadovaudamiesi praneSimq apie smurt4 ir patydias analizAs duomenimis rengia
smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq p1an6

9.3. teikia si[lymus Centro direktoriui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos
priemoniq iglvendinimo, darbuotojq kvalifrkacijos tobulinimo patydirl prevencijos ar intervencijos
srityie klausimais;

9.4. teikia sifilymus Centro direktoriui del Tvarkos apra5o tobulinimo.
10. Centro Vaiko gerovds komisija informuoja Centro direktoriq apie esam4situacij4.



III SKYRIUS
INTERVENCIJA

11. Visais [tariamq ir realiq patyditl atvejais kiekvienas Centro administracijos atstovas,
pedagogas, Svietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas reaguodamas:

11.1. isiki5a [tarus irlar pastebejus smurtlpatydias - nutraukia bet kokius toki itarimq
keliamus veiksmus;

1 1.2. primena ugdytiniui, kuris smurtauja/tydiojasi Centro nuostatas ir elgesio taisykles;
11.3. jei reikia pagalbos, kreipiasi ipagalb1galindius suteikti asmenis(tevus, globejus),

Centro darbuotojus, ar institucijas (policij4 greit4iqpagalbq ir pan.)
1 1 .4. informuoj a grupes aukletoj 4 apie [tariamas arlir ivykusias patydias;
\2.Grupes aukletojas gavQs informacij4 apie itariamas irlar ivykusias patydias/smurtq:
12.1. i5siai5kina situacij4 nustato , ar tai patydiq atvejis;
12.2. organizuoja individualius pokalbius su patydirl dalyviais, informuoja tevus

(globejus), esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
12.3. r,ykdo tolesnq patydiU situacijos stebesenq
12.4. u1plldo prane5imo apie patydias formq (priedas Nr.2);
1 2. 5. uZpildya forma registruoj ama smurto/patydiq registravimo Zumale;
12.6. nesibaigus patydiq situacijai, imasi sprEsti patydirl atvej[.
12.7. esatt sudetingesnei situacijai, inicijuoja Vaiko gerovds komisijos posed[.
1 3. Vaiko gerovds komisij a, ivertinusi turim4 informacrj q:

13.1 numato veiksmq planq supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis skriaudej4 ir jo
tevus (globejus), esant poreikiui kore guoja veiksmq planq;

1 3.2. informuoja Centro direktoriq apie esam4 situacijq
13.3. atlieka kitus Centro tvarkos apra5e numatytus veiksmus.
14. Administracijos atstovui, pedagogui, Svietimo pagalbos specialistui ar kitam

darbuotojui pasitydiojus i5 ugdytinio, asmuo, pastebejgs irlar itarqs smurt4 ar patydias, turi
informuoti Centro direktoriq;

15. Centro direktorius, suZinojqs apie Centro darbuotojo patiriamas patydiaslsmurtqarba
Centro darbuotojo smurtavim/tydiojimqsi, privalo nedelsiant imtis priemonir5 Centro tvarkos
apra5e ar kituose dokumentuose numatytq veiksmq.

16. Ugdytinis apie suaugusiojo asmens smurt{patydias prane5a tevams, kurie ra5tu
kreipiasi I Centro direktoriq.

17. Tais atvejais, kai Centre nera Svietimo pagalbos specialistq ar kitos prieZastys, del
kuriq negali buti teikiama Svietimo pagalba ar netikslinga j4 teikti Centre, administracijos atstovas
nukreipia ugdytini ir jo tevus (globejus), suaugusiuosius I Savivaldybes Pedagoging psichologing
taruybq.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Emocinio saugumo temos integruojamos I ugdymo turini atsiZvelgiant i vaikq amZi4
19.. Visi dokumentai, esantys ugdytinio/darbuotojo asmens byloje, ir duomenys, susijq su

ugdytinir/darbuotoju ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialfs ir naudojami tik tiek, kiek tai
b[tina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti
ugdytinio/darbuotoj o teises ir teisetus interesus.



DidvydiU daugiafunkcio centro
Smurto ir patydiq prevencijos ir
Intervencijos vykdymo tvarkos
apraSo

1 priedas

REAGAVIMO I SMURTA AR PATYCIAS BEI PAGALBOS JOMS IVYKUS
PLANAS

PASTEBEJUS AR ITARUS SMI]RTA/PATYdIAS

Bet kuris centro darbuotojas turi nedelsiant
reaguoti ir stabdyti smurtlpatydias

Apie [vyki prane5ti grupes aukletojui

Pedagogas uZpildo praneSimo apie
smurtlpatydias formq (2 priedas), prane5a apie

[vyki direktoriui, konsultuojasi su VGK,
Svietimo pagalbos specialistais arba PPT.

Imamasi sprEsti
smurto/patydiq situacij 4

bendraujama su
smurto/patydirl dalywiais,
jq tevais, darbuotojais

Direktorius apie
situacij4 praneSa

savivaldybes
administracijos vaiko

teisiq apsaugos
skyriui/policijai

UZpildytq form4 priemQs asmuo, j 4 registruoj a

Smurto ir patydirtr registracijos Zurnale ir

Inicijuojamas VGK
posedis, apiejI
informuojamas

direktorius, numatomas
veiksmq planas ir imamasi

sprgsti smurto/patydirtr
situaciie



Didvydir4 daugiafunkcio centro
Smurto ir patydirl prevencijos ir
intervencij os rykdymo tvarkos
apra5o
2 priedas

PRANESTMO AprE SMURTA/PATYtrAS FORMA

praneSimo data

Bend iidI
Kas prane5e apie smurtflpatydias:

Kam praneSe apie smurtq/patydias:

Kur [vyko smurtas/patydios :

Kada [ryko smurtas/patydios:

Kokia smurto/patyiiu forma naudota ar itariama. kad buvo naudota:
Fizin4s: asmens uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, ispyrimas, kumstelejimas, spjaudymas, daiktq
atiminejimas ar gadinimas, plaukq pe5iojimas ir pan.);
Socialinis: ivair[s gqsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad asmuo yra
nepageidauj amas ar atstumiamas;
Elektroninis: paffdios, vykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete,
naudojant mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq laiSkq raiinejimas, skaudinantis
bendravimas pokalbiq kambariuose, asmeninio gyvenimo detaliq vie5inimas, tapatybes pasisavinimas ir pan.).
Kiti p aste bij imai ([ra3y'ti)

Ar yra Linoma, kad tai ne pirmas
kartas?

ra8iiu da us:
Asmens, Bqbltuiio smurtdpalyiiqs vardas, pavardd, grupe:

Asmensl-q kuris/ie tviiojosi vardas, pavarde, grupe:

Asmens/-q stebejusio pat.viias vardas, pavard6, amZius,
grupe:


