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YILNIAUS MARKUdrrT r,OrsELIO -DARZELTO SMURTO rR pATyirU
PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBESENOS VYKDYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Markudiq lop5elio-darZelio o' (toliau - lop5elio-darZelio) Smurto ir patydiq
prevencijos, intervencijos ir stebesenos vykdymo tvarkos apraSas (toliau- Tvarkos apra5as) parengtas
vadovaujantis Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.kovo22 d. isakymuNr. V-190.
2. Tvarkos apraSo paskirtis -padeti lop5elio-darZelio bendruomenei uZtikrinti sveik4, saugiq,
uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms aplinkq, kuri yra psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai
saugi.
3. Tvarkos apraias nustato smurto

irpatydiq stebesenos, prevencijos ir intervencijos vykdym4

lop5elyje-derilelyje.
4. Tvarkos apra5o tikslas - ugdyti pozityvq vaikq, darbuotojq elgesi, sukurti draugi5k4 ir
saugiq afinosfer4, nustatSrti, kokie turi btiti daromi veiksmai individualiu, grupes, lop5elio-darZelio,
Seimos lygmeniu.
5. Tvarkos apra3as remiasi Siais principais:
5.1. i smurtq ir patydias butina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines
orientacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes, iSskirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;
5.2. kiekvienas lop5elio-darZelio darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie smurt4 ir patydias,
turi reaguoti;
5.3. veiksmq turi bEti imamasi visais smurto ir patydiq atvejais.
6. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
6.1. patydios - tai psichologing ar fizingjegos persvarg turindio asmens ar asmenq grupes
tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologing ar fi zing Lalq kitam asmeniui;
6.2. paty(ios gali btiti tiesiogines (atvirai puolant irlar tZgauliojant) irlar netiesiogines
(skaudinant be tiesiogines agresijos):
6.2.1. Zodines patydios: pravardliavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;
6.2.2. fizines patydios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, turtine

Zalairl*.;
6.2.3.socialines patydios: socialine izoliacijaarba tydine atskirtis, gandr+ skleidimas ir kt.;
6.2.4. elektronines patydios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq irlar
paveiksleliq siuntinejimas, vie5q gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4 arba santykius, paZeminti ir kt.;
6.3. paty(;ias patiriantis vaikas - ugdytinis, i5 kurio yra tydiojamasi;
6.4. besitydiojantysis/skriaudejas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias irlar prisidedantis
prie

jq;

6.5 patydias patiriantis suauggs

kurio tydiojamasi;
6.6. patydiq stebetdas

-

-

lop5elio-darZelio darbuotojas, tevas (globejas, rtipintojas) iS

matantis ar Zinantis apie patydias;

6.7. patydiq prevencija - veikla, skirta patydiq nzikai maiinti, imantis lop5elio-darZelio
bendruomenes nariq (vaikq, administracijos atstovq, pedagogq, Bvietimo pagalbos specialistq, kitq
darbuotojq, t6W (glob6jq, rupintojq) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq;
6.8. patydiq intervencija visuma priemoniq, taikomq visiems parydiq dalyviams
(patiriantiems, besitydioj antiems, stebetoj ams);
6.9. patydiq prevencijos ir intervencijos stebesena patydiq situacijos lop5elyje-darZelyje
stebejimas, renkant, analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam paZinimui bei
valdymui, rei5kinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.
7. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija; Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros
istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymu, kitais istatymus igyvendinandiais teises aktais.

-

II SKYRIUS
SMURTO IR PATYdIU STEBESENA IR PREYENCIJA LOPSELYJE.DARZELYJE
8. Smurto ir patydiq prevencija ir intervencijayrasvarbi lop5elio-darZelio veiklos dalis, kurios
planavimu , organizavimu ir stebesena riipinasi lopSelio-d arilelio direktorius, Vaiko geroves komisijos
nariai, grupitl aukletojai, priesmokyklinio ugdymo pedagogai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o
jos vykdyme dalyvauja visi lop5elio-darZelio bendruomenes nariai.
9. Lop5elio-darZelio direktorius yra atsakingas uZ lop5elio-darZelio tvarkos apra5o parengim4
ir vykdym4, uZ stebesenos rezultatais paremto kasmetinio lopSelio-darZelio patydiq prevencijos
priemoniq plano parengim4, jo pristatym4 bendruomenei ir vykdym4
10. Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinim4 koordinuoja ne
maZiau 3 atsakingi asmenys, sudarantys smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo grupg
(toliau Prevencine darbo grupe) direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vaiko geroves komisijos
atstovas ir istaigai priskirtas psichologas, kurie kasmet:
10.1. surenka apibendrintus duomenis apie lop5elyje-darilelyje fiksuotus pranesimus del
smurto ir patydiq atvejq ir atlieka jq analizg;
10.2. remiantis prane5imq apie patydias analizes duomenimis, rengia patydiq prevencijos ir
intervencij os priemoniq plan4;
10.3. aptaria turimq informacijq svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano
turini Vaiko geroves komisijos posedyje;
10.4. teikia si[lymus lop5elio-darZelio direktoriui del smurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos priemoniq igyvendinimo, darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar
intervencijos srityje ir kitais klausimais;
10.5. teikia siUlymus del Tvarkos apra5o tobulinimo;
10.6. atlieka kitus Tvarkos apra5e numat5rtus veiksmus.

-

-

III

SKYRIUS

SMURTO IR PATYdIU INTERVENCIJA LoPSELYJE.DARZELYJE

11. Visais itariamq

ir realiq smurto ir

patydiq atvejais kiekvienas lop5elio-darZelio
darbuotojas, tevas (globejas, rtipintojas) reaguodamas vadovaujasi lopielio-darZelio Reagavimo
i
patydias ir pagalbos joms ivykus planu (1 priedas):
11.1. isiki5a itarus irlar pastebejus patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius
veiksmus;
11.2. primena asmeniui, kuris tydiojasi, lop5elio-darZelio nuostatas ir elgesio taisykles;

11.3. jei reikia pagalbos, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (lop5elio-darilelio
darbuotojus, tevus (globejus, riipintojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

11.4. informuoja grupiq aukldtojus, prieSmokyklinio ugdymo pedagogus ar direktoriaus
pavaduotoj4 ugdymui apie itariamas irlar ivykusias patydias ar smurto atvejus;
11.5. tiesiogiai informuojant vien4 i5 Prevencines darbo grupes nariq apie itariamas irlar
ivykusias patydias (ar elektronines patydias), kartu pateikia ui:pildytqpranesimo apie patydias form4
(2 priedas).
12. Prevencine darbo grupe gavusi informacij4 apie itariamas
12.1. i5siai5kina situacij4, nustato , ar tai patydiq atvejis;

i/ar ivykusias patydias:

12.2. oryanizuoja individualius pokalbius su patydiq dalyviais, informuoja tevus (globejus,
r[pintojus), esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
12.3. vykdo tolesng patydiq situacijos stebesen4;
12.4.li:pildo prane5imo apie patydias form4 (2 priedas);
13. form4 registruoja Patydiq registracijos Zurnale (3 priedas):
13.1. nesibaigus patydiq situacijai, imasi sprgsti patydiq atveji;
13.2. esant sudetingesnei situacijai, inicijuoja Vaiko geroves komisijos posedi.
14. Vaiko geroves komisija, ivertinusi turimq informacij4:
14.1. numato veiksmqplan4 (gali biiti individualtis pokalbiai su skriaudeju, skriaudZiamuoju,
stebetojais, kt. priemones), supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis skriaudej4, esant poreikiui
kore guoj a veiksmq plan4;
14.2. informuoja lop5elio-duhelio direktoriq apie esam4 situacij4;
14.3 vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius susirinkimus
situacij os ivertinimui.
15. Patydiq dalyviams pagal individualius poreikius lop5elyje-darilelyje gali biiti teikiama
psichologo pagalba.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su Siuo tvarkos apra5u supaZindinami visi darbuotojai pasira5ytinai.
17. Smurto prevencijos, intervencijos ir stebesenos vykdymo tvarkos apra5as talpinamas
internetin6je svetaineje susipaZinti tevams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

