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MAZETKTU VYTAUTO KLOVOS MUZTKOS MOKYKLOS SMURTO rR
PATYCTV PREVENCTJOS, TNTERVENCTJOS VYKDYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos vykdymo MaZeikiq Vytauto Klovos
muzikos mokyklos tvarkos Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2017 m. kovo 22d. isakymu Nr. V-190, Smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose rekomendacijomis; Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu 2016 m. spaliol8 d. Nr.
XII-2685; Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu 2017 m. vasario 14 d. Nr.
xrrr-204.

2.Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos
mokyklos tvarkos apra5o (toliau Apra5as) paskirtis padeti mokyklos bendruomenei
uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms aplink4, kuri yra
psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugi.

3. Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo Apra5as nustato patydiq stebesenos,
prevencijos ir intervencijos vykdymq individualiu klases, mokyklos, Seimos lygmeniu mokykloje.

4. Apra5as remiasi Siais principais:
4.1.i patydias bUtina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines

orientacijos, negalOs, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;
4.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, pedagogas ar kitas darbuotojas,

pastebejgs ar suZinojgs apie patydias, turi reaguoti ir stabdyti;
4.3. veiksmq turi bfiti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranesandiqjq apie

patydias amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqiq ar patiriandiq patydias
amZiaus ir pareigq;

5. Visi mokyklos bendruomenes nariai turi btiti supaZindinti su mokyklos patydiq
prevencijos ir intervencijos Apra5o tvarka. Mokiniai bei mokiniq tevai su tvarka, reglamentuota
Apra5e, turi blti supaZindinti tevq susirinkimq metu.

6. Apra5e vartojamos sEvokos:
6.1. patyiios - tai psichologinE ar fizingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq

grupes tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologinE ar frzing Lalqkitarn asmeniui.

6.2. patydios gali b0ti tiesiogines (atvirai puolant irlar tlgauliojant) irlar netiesiogines
(skaudinant be tiesiogines agresijos):

6.2.I. iodin6s patyiios: pravardZiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas,
uZkabinejimas, erzinimas, Zeminimas ir kt.;

6.2.2. fizin6s patyiios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas,
turtine Zalairkt;

6.2.3. socialinOs patyiios: socialine izoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir
kt.;

6.2.4. elektronin6s patyiios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq
irlw paveiksleliq siuntinejimas, vieSq gandll skleidimas, asmeniniq duomentl ir komentary
skelbimas, tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4 arba santykius, paZeminti ir kt.

6.3. patyiias patiriantis vaikas - mokinys, i5 kurio yra tydiojamasi.
6.4. besityiiojanfysis/skriauddjas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias fular

prisidedantis prie jq.



6.5. pafyiias patiriantis suauggs - administracijos atstovas, pedagogas ar techninis
darbuotojas, i5 kurio tydiojasi mokinys (-iai).

6.6. patydiq stebetojas - asmuo, matantis ar Zinantis apie patydias.
6.7. patyiir; prevencija - veikla, skirta patydiq rizikai mahinti, imantis mokyklos

bendruomenes nariq(vaikq, administracijos atstovq, pedagogq, kitq darbuotojq, tevq (glob-ejq,
nipintojq) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq.

6.8. patyiiq intervencija-visuma priemoniq, taikomq visiems patydiq dalyviams
(patiriantiems, besitydiojantiems, stebetojams),esant poreikiui ltraukiant jq tevus (globejus,
rEpintojus).

6.9. patyiiq prevencijos ir intervencijos stebOsena - patydiq situacijos mokykloje
stebejimas, renkant, analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 Sio reiskinio geresniam paZinimuibei
valdymui, rei5kinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

II SKYRIUS

SMURTO IR PATYEIV STEBESENA, PREVENCIJA MOKYKLOJE

7. Patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios
planavimu, organizavimu ir stebesena rflpinasi mokyklos direktorius, mokytojai, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, o jos vykdyme dalyvauja visi mokyklos bendruomends nariai.

8. Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinim4
koordinuoj a ne maLiau 2 atsakingi asmenys, sudarantys smurto ir patydiq prevencijos,'intervenciios
vykdymo grupq (toliau - Vykdymo grupe). Mokyklos vadovas Vykdymo-grupes nariais paskiria 2
mokytojq tarybos narius, kurie kasmet:

8.1. surenka apibendrintus duomenis i5 pagrindinio dalyko mokytojq del mokykloje
fiksuotq prane5imq apie patydias ir atlieka jq analizg;

8.2. vadovaujantis apklausos ir prane5imq apie patydias analizes duomenimis, rengia
patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq plan4;

8'3. aptaria turim4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo
plano turini mokytojq tarybos posedyje;

8.4. teikia sillymus mokyklos vadovui del patydiq prevencijos ir intervencijos
priemoniq igyvendinimo, mokyklos darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar
intervencijos srityje ir kitais klausimais;

8.5. individualiai dirba su smurto ir patydiq atvejais, kai vienas iS dalyviq yra suauggs
bendruomenes narys arba kai ijuos kreipiasi pagrindinio dalyko mokyojas isnaudojgs numatfras
pagalbos priemones;

9. pagrindinio dalyko mokytojai kasmet iSanalizuoja ir apibendrina turimus praneSimus
apie patydias, informuoja mokytojq tarybos narius, koordinuojandius vykdymo Tvark4, apie
prevencijos, intervencijos taikomq priemoniq rezultatus klaseje, teikia kit4 svarbi4 informacij4,
susijusi4 su patydiomis.

III SKYRIUS

SMURTO IR PATYdIV INTERVENCIJA MOKYKLOJE

10. Visais itariamq ir realiq patydiq atvejais kiekvienas
atstovas, pedagogas ar kitas darbuotojas nedelsiant reaguodamas:

mokyklos administracijos

10.1. isiki5a itarus irlar pastebejus patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius
veiksmus;

10'2. primena asmeniui, kuris tydiojasi vidaus darbo tvark4 ir elgesio taisykles;
10'3. jei vaikui reikia pagalbos, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus

(globejus, r[pintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz.,policija, greitoji pagalba);



10.4. informuoja pagrindinio dalyko mokytoj4 apie itariamas irlar ivykusias patydias, bei
pateikia uZpildyt4 prane5imo form4 (priedas Nr.2)

1 1. Pastebejus kibernetines patydias ar gavus apie jas prane5im4:

1 1.1. i5saugo vykstandiq kibernetiniq patydiq irodymus ir atvej4 nedelsiant, bet ne veliau
kaip kit4 darbo dien4, pateikia uZpildyt4 prane5imo apie smurtq ir patydias form4 pagrindinio
dalyko mokytojui (priedas Nr.2).

12. Pagrindinio dalyko mokytojas gavgs informacij4 apie itariamas ir/ar ivykusias
patydias:

12.1. i5siai5kina situacijq, nustato , ar tai patydiq atvejis;
12.2. organizuoja 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. ulpildo prane5imo apie patydias form4 (priedas Nr. 2)
12.5. kartojantis smurto ar patydiq situacijai, informacij4 perduoda Vykdymo grupes

nariams ir pateikia visas turimas uZpildytas formas ar turim4 informacij4 ra5tu;
12.6. esant sudetingesnei situacijai, i5 karto inicijuoja Vykdymo grupes posedi, o

prireikus ir mokytojq tarybos posedi bei registruoja klases patydiq registracijos Zurnale (priedas Nr.
1);

l3.Mokytojq taryba:
13.1.informuoja mokyklos vadov4 ir atvejo stebesen4 deleguoja Vykdymo grupei - kai

smurto ir patydiq situacijoje vienas i5 dalyviq yra suauggs bendruomenes narys bei registruoja
patydiq registracijos Zurnale (priedas Nr. 1);.

l3.2.kibernetiniq patydiq atveju pateikia prane5imq interneto svetaineje adresu

www. drau giskasinternetas. lt :

13.2.1. jei panaudota vaizdine informacija yra vieSas kibernetineje erdveje patydiq ir
smurto atvejis:

13.2.2. jei informac1a yra vie5a, kuri pagal Nepilnamediq apsaugos nuo neigiamo
vie5osios informacijos poveikio istatym4 yra priskiriamadraudLiamai skleisti informacijai.

13.3. sistemina ir analizuoja prane5imq apie patydias, kur vienas patydiq dalyvis suauggs

bendruomenOs narys, formas;
13.4. esant sudetingam patydiq atvejui (kai kreipiasi klases vadovas) inicijuoja Vykdymo

grupes pasitarim4, o prireikus ir mokytojq tarybos posedi atvejui aptarti ir situacijai ivertinti;
13.5. numato veiksmq planQ (gali btrti individualls pokalbiai su skriaudeju,

skriaudZiamuoju, stebetojais, jq tevais, ar kt. priemones), supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis

skriaudej4 ir jo tevus (globejus, r[pintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmq plan4.

13.6. ypatingais atvejais (esant fiziniam smurtui), arba jei numatytas veiksmq planas

teigiamo rezultato neduoda, smurto ir patydiq sustabdyti nepavyksta, informuoja mokyklos vadov4
ir kreipiasi ipolicij4 ir VTAS.

14. Mokyklos vadovas, gavgs informacij4 apie administracijos atstovo, mokytojo ar kito
darbuotojo patiriamas patydias arba jiems pasitydiojus i5 mokinio privalo nedelsiant imtis
priemoniq.

15. Patydias patiriantis mokinys ar patydiq stebetojas, matgs ir Zinantis apie patydias,

nedelsiant informuoja bet kuriugdymo istaigos darbuotoj4 kuriuo pasitiki.
16. Patydias patiriandio mokinio tevai (globejai, rfipintojai) arba tevai (globejai,

rlpintoj ai), Zinantys apie mokykloj e vykstandias patydias :

16.1. nedelsiant informuoja pagrindinio dalyko mokytoj4 klu administracijos atstows
apie mokinio patiriamas patydias jiems patogiu bldu (telefonu, elektroniniu lai5ku, Zinute dienyne

ar asmeni5kai);
16.2. suLinojg apie vie54 patydiq kibernetineje erdveje panaudojus vaizding informacij4

atveji, ir smurtaujandio ir smurt4 patiriandio nepilnamedio mokinio tevai (globejai, rupintojai),
privalo apie tai prane5ti LR rySiq reguliavimo tarnybai pateikdami prane5im4 interneto svetaineje

adresu www.draugiskasinternetas.lt .



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo
asmeniniu gyvenimu yra konfidencialus ir naudojami tik tiek, kiek tai bUtina atsakingiems fiziniarns
ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.

18. Su ApraSu supaZindinami visi mokyklos bendruomen6s nariai.
19. Mokiniai bei mokiniq tevai su tvarka, reglamentuota ApraSe, supaZindinami tevq

susirinkimo, individualiq susitikimq metu.



Priedas Nr. 1

PATYdTV REGTSTRACTJOS ZUnNalas

bendruomends narys

Atvejo
Eil. Nr.



Bendrieji duomenys:

Duomenys apie patydiq dalyvius:

kad buvo naudota:

f,ffififfioru',rcJrruas ar gaornrmas, plaukq pesiojimas ir pan.); rusr, uoarq
socialincs: ivair[s gqsdinantys, 

'bauginantys- 
g"stai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yranepageidauj amas ar atstumiamas ;

Elektronin^s: patydios vykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete,naudojant mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq 
"u.uu 

"i.tt oniniq laiskrtr rasinejimas, skaudinantis

f;llyt"'"t 
pokalbiq kambariuose, vaiko asmlninio gyu.niroo.iffi viesinimas, taparybes pasisavinimas ir

Ar yra Zinomas totio etge.i,
pasikartojamumas:

MAZEIKIV VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA
PRANESIMAS APIE PATYdIA

Priedas Nr. 2

Prane5imo data

Mokyklos pedagogo ar kito darbuotojo elgesys Sioje patydiq situacijoje:

Veiksmq po ivykio, planas su:

vardd, amZius, klase:
Zius, klase:

Yuikot-q,

Vaiku pafyrusiu patyciar

Vaiku, kuris tydiojosi :

Stebetojais:

Patydiq dalyviq tevais:

Kitais mokytclos aarbuotffi

Kita (ira5yti):

Patyiiq registracijos Zurnale Nr.



uaZErcry vYTAUTg Klovos MUZIK.S MoKyKlorPriedas 
Nr' 3

REAGAVIMO I PATYEIAS IR PAGALBOS JOMS IWTUS PLANAS

PASTEBEJUS AR ITARUS PATYdIAS

Bet kuris mokyklos darbuotojas turi
nedelsiant reaguoti ir stabdyti patydias

Apie ivykiprane5ti p

ias form4 (priedas nr.2)

Pagrindinio dalyko mokytojas skubiai aiSkinasi
situacij4, kalbasi su mokiniais, jq tevais, stebi situacij4.

Registruoj a Patydiq registracij os Zurnale.

Pastebejus, kad patydios kartojasi ir taikytos
priemones neveiksmingos, kreipiamasi i Vykdymo

grupes pirminink4

Vykdymo grup6 imasi sprgsti patyiirl
situacij4

Bendrauja su patydiq
dalyviais, jq tevais , si[lo

veiksmq plan4.

Esant sudetingesnei situacij ai,
inicij uoj a mokytoj q tarybos

susirinkim4. Ypatingu atveju
(esant fiziniam smurtui) arba

jeigu numatytas veiksmq
planas teigiamo rezultato

neduoda, smurto ir patydiq
sustabdyti nepavyksta,

informuoj a mokyklos vadov4
ir kreipiasi bendradarbiavimo

i Vaiko teisiq apsaugos
skyriq, policijos nuovad4.


