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SMURTO, PATYdIU PREVENCIJOS IR INTERvENCIJOS VYKDYMo ALYTAUS R.
SIMNO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Smurto, patydiq prevencijos ir intervencijos r,ykdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos
apraSo (toliau - Gimnazijos tvarkos apra5as) paskirtis - padeti gimnazijai uztikrinti ,u.it4, saugi4,
uzkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms aplink4, kuri yra psichologiskai, dvasiskai ir
fiziSkai saugi.

2. Smurto, patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraSas nustato patydiq stebesenos,
prevencijos ir intervencijos vykdym4 Simno gimnazijoje.
3. Tvarkos apraSas parengtas vadovaujantis ,,Smurto
rekomendacijomis", patvirtintomis LR svietimo ir mokslo
Nr.V-190.
4. Tvarkos apra5as remiasi Siais principais:
4.l. i smurt4, patydias bUtina reaguoti nepriklausomai
seksualines orientacijos, negal6s, religines ar tautines
formos;

prevencijos igyvendinimo mokyklose
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nuo jq turinio (del socialines padeties, lyties,
priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir

4'2' kiekvienas gimnazijos administracijos atstovas, mokytojas, svietimo pagalbos specialistas arkitas darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie smurt4, patydias, turi reaguoti ir jas stabdyti;4'3' veiksmq turi blti imamasi visais atvejais, n"prittuuromai nuo pranesandiqjq apie smurtE,patydias amziaus ir pareigq bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqirl ar patiriandiq patydias
amZiaus ir pareigq.
5' visi gimnazijos bendruomenes nariai (vaikai, administracijos atstovai, mokytojai, svietimopagalbos specialistai, tevai (kiti atstovaipagal istatym4), kiti darbuotojai) turi bDti supaZindinti sugimnazijos smurto, patyditl prevencijos ii irrteru.rcijos vykdyrno tvark a, jq igyvendinandiaisdokumentais ir patvirtinti tai savo para5u (darbuotojai).
6. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
6' 1' smurtas, patydios - tai psichologing ar fizing jegos persvara turindio asmens ar asmenq grupes
tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukeltipsichol o gin E ar fizing Zal1 kitam asmeni ui.
6'2' patylios gali buti tiesiogines (atvirai puolant irlar uhgauliojanQ irlar netiesiogines (skaudinant
be tiesiogines agresijos) :

6'2'l' Zodines patydios: pravardLiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;
6'2'2' fizines patydios: muSimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, turtine Lala irl*-[1.,

6'2'3' socialines patydios: socialine izoliacijaarba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;6'2'4' elektronines patydios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq ir/arpaveiksleliq siuntinejimas, viesq gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentary skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti gerqvard4arba santykius, paZeminti ir kt.;
6.3. patydias patiriantis vaikas - mokinys, is kurio yra tydiojamasi.
6'4' Besitydiojantysis/skriaudejas - vaikas * ruuulgr, inicijuojantis patydias irlar prisidedantis prie
iq;
6'5 smurt4, patydias patiriantis suauggs - administracijos atstovas, mokytojas, Svietimo pagalbos
specialistas ar techninis darbuotojas, is kurio tydiojasi mokinys (-iai);
6'6. smurto, patydiq stebetojas - vaikas, matantis ar zinantis apie smurt4, patydias;
6'7' smurto, patydiq prevencija - veikla, skirta smurto, patydiq rizikai maiinti, imantis gimnazijos
bendruomenes nariq (vaikq, administraoijos atstovq, mokytojq, Svietimo pagalbos specialistq, kiq
darbuotojq, tevq (globejq, rupintojq) svietimo, informavimo ir kitq priemoniq-;



6.8. smurto, patydiq intervencija _
(patiriantiems, besitydioj antiems,
rlpintojus);

visuma priemoniq, taikomq visiems smurto, patydiq dalyviams
stebdtojams), esant poreikiui itraukiant jq tevus (gllbejus,

6'9' Smurlo, pat'gdiq prevencijos ir intervencijos stebesena - smtrto, patydiq situacijos gimnazijoje
stebejimas, rerLkant, analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 sio reiskinio geresniam pazinimui beivaldymui, reislcinio tolimesnes raidos ir galimo por.ilio prognozavimas.

II. SMURTO IR PATYdIU STEBESENA IR PREVENCIJA

7' Smurto, patl/diq prevencija ir intervencija yra svarbi gimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebesena rlrpinasi gimnazijos direktorius, vaiko geroves komisija. klasiqaukletojai, o jos vykdyme dalyvauja visi gimnazijos bendruomen6s nariai.
8' Gimnazijos direktorius yra atsakingas uL Gimnazijos tvarkos apraso parengim4 ir vykdym4, uZstebesenos rezultatais paremto kasmetinio gimnazijos smurto, patydiq prevencijos priemoniq planoparengim4, prisitatym4 gimnazijos bendruomenei ir vykdym4.
9' Smurto, patl'diq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimq koordinuoja, Simnogimnazijos vailio geroves grupe. kuri kasmet:
9'1. inicijuoja a.noniming vaikq apklaus4 ir apibendrina jos rezurtatus;
9'2' surenka apib'endrintus duornenis i5 klasiq aukletojq del gimnazijoje fiksuotq pranesimq apiesmurt4, patydiars ir atlieka jq analizg (forma 1 priedas);
9'3' remiantis apklausos ir prane5imq apie smurt4. patydias analizes duomenimis, rengia smurto,patydiq maZinirnc, planq
9'4' aptatia turrirn4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plan4
posedyje;

9'5' teikia siIlyrnus gimnazijos direktoriui del smurto, patydiq prevencijos ir intervencijospriemoniq igy'r'endinimo gimnazijoje, darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo smurto, patydiqprevencijos ar interencijos srityje ir kitais klausimais;
9'6' teikia sillyrnus gimnazijos direktoriui del Gimnazijos tvarkos apraso tobulinimo;9'7' atlieka kitusr Gimnazijos smurto, patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkojenumatytus veiksmus.
10' Klases aukl:t<ljai kasmet iSanalizuoja ir apibendrina turimus pranesimus apie smurt4, patydias,
informuoja vaik'o geroves komisij4 upi. pr.u.ncijos, intervencijos taikomq priemoniq rezultatus
klaseje, teikia kit4 svarbi4 informacii4, susijusi4 su-smurtu, patydiomis.

III.SMURTO IR PATYdIU INTERVENCIJA GIMNAZIJOJE

11' visais itariarnq ir realiq smurto, patydiq atvejais kiekvienas gimnazijos administracijos atstovas,mokytojas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:1l'l' isikisa itargs irlar pastebejgs smurtq, patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius
velKsmus;

1 I '2' primena va.ikui, kuris smurtauja, tydi,cjasi, gimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;ll'3' jei kyla pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei, kreipiasi ipagalb4 gutineiu, suteikti asmenis(tevus (kitus at:;to'vus pagal fstatymE) ar gimnazljos darbuotojur; u.instituci-ias (pvz., policij4,
greitEj4 pagalb4);
1 1.4. informuoja klases aukletoi4 apie itariamas irlar ivykusias patydias, smurt4;
1 1.5. atlieka kitus Gimnazijos tvarkos aprase numatytus veiksmus.
12' Gimnazijos adrninistracijos atstovo, mokytojo, Svietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojoreagavimo itarus ir,/ar pastebejus elektronines paiydias ar gavus apie jas pranesim4 veiksmai:l2'1 issaugo vykstandiq elektroniniq patydiq irodymus ir nedelsdamas imasi visq reikiamqpriemoniq elektroninems patydioms sustabrlyti;



policij q, greitqj 4 pagalb4) ;

12.3. surenka informacij4 apie besitydiojandiq
faktus;

tapatybg, dalyviq skaidiq ir kitus galimai svarbius

12.4. informuroja klases aukletoj4 apie elektronines patydias ir pateikia frodymus (i5saugot4
informacijfl.
12.5. atlieka kituLs Gimnazijos tvarkos aprase numatytus veiksmus.
13. Klases aukletojas, gavgs inlbrmacij4 apie itariamas irlar ivykusias patydias, smurt4:
13.1. uZpildo praneSimo apie smurt4, palydias form4;
13.2. otganizuroja individualius pokalbius su smurto, patydiq dalyviais, t4 padiq dien4 infbrmuoja
tevus (kitus atstovus pagal istatym4), esant poreikiui, kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
13.3. atlieka kiitus Gimnazijos tvarkos aprase numatytus veiksmus.
14. Klases aukletojas, nesiliaujant smurtui, patydioms ar esant sudetingesniam smurto, patydirl
atvejui, kreipirisi i gimnazijos vaiko gerovds komisij4 ir perduoda surinktus faktus apie netinkam4
elgesi.

15. Gimnazijors vaiko geroves komisija fvertinusi turim4 informacijE:
15.1. supaZindina skriaudej4 ir jo tevus (kitus atstovus pagal istatym4) su galimomis pasekmemis,
esant poreikiui ar nusiZengimui pasikartcrjant, numato veiksmq plan4;
15.2. informucija gimnazijos direktoriq apie esam4 situacij4;
15.3 atlieka kitus Gimnazijos tr,'arkos aprase numatytus veiksmus.
16. Vaikui pasit'ydiojus i5 administracijos atstovo, mokytojo, Svietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebejgs irlar itargs patydias turetq informuoti gimnazijos direktoriq, kuris
imasi Gimnazl.ios tvarkos apraSe ar kituose gimnazijos dokumentuose numatytq veiksmq.
17. Administracijos atstovui, mokytojui, Svietimo pagalbos specialistui ar techniniam darbuotojui
pasitydiojus iil vaiko, asmlro, pastebejgs irlar itargs patydias, turetq inlbrmuoti gimnazijos
direktoriq, kuris imasi Gimnazijos tvarkos apra5e ar kituose gimnazijos dokumentuose numatytrl
veiksmq.

I2.2. iverlina gresmg vaikui, jo sveikatai ir, esant
asmenis (tevu.s (kitus atstol.us pagal istatym4) ar

poreikiui, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
gimnazijos darbuotojus) ar institucijas (prr.,

darbuotojo patiriamas patydias arba
imtis priemoniq, numatytq Gimnazijos

18. Gimnazijos direktorius, suZinojgs apie gimnazijos
gimnazijos darbuotojo tydiojim4si, privalo nedelsdamas
tvarkos apra5e.

19. Kitiems srnur:to, patydiq dalyviams pagal individualius poreikius gimnazijoje teikiama Svietimo
pagalbos specialistq ar mokyojq pagalba.
20. Ypatingais atvejais ar, esant kitoms prieZastims, del kuriq negali buti teikiama Svietimo ar kita
pagalba ar netikslinga j4 teikti gimnazijoje, klasds aukletojas nukreipia vaik4 ir jo tevus (kitus
atstovus pagal [statym4) i savivaldybes Svietimo pagalbos istaig4.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens aplanke, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo asmeniniu
gyvenimu, yra k.onfidencialDs ir naudojami tik tiek, kiek tai bltina atsakingiems fiziniams ar
juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uztikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.



I priedas

,A.LYTAI]S R. SIMNO GIMNAZIJA

PRANESIMO APIE SMURT,T, PATYCI,{S FORMA

(d"t'")
Bendrieji duomenys:

Kada smurtas, patydios ivyko
(data, val.):
Kur ivyko sm

Kokia forma naudota ar itarrama, kaa buvo
pra'lardZiavitnas,grasinimas,ujimas,uzgaulio1i-@zem*,maS.ir}'1.

Kiti pastebijimai (iralyti)

Fizinis: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, tuftine zala ir kt.;
Sociulinis: srccialines patydios: socialine izoliacija arba tydine atskinis, gandq skleidimas ir kt.;
Elekttoninis: skaudinantiq ir g4sdinandirl asmeniniq tekstiniq Zinudirl irlar paveiksleliq siuntinejimas, vie3q

gandq sklei'cirnas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas, tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti gerE
vard4 arba santykius, paZeminti ir kt.

Kuri kart4 toks elgesys

uome da rus:
Vaiko, patyrusio patydias vardas, para.aq
amZius, klase:
Vaiko(-q), kuri s tydioj o si vardas, pav"rda,,
amZius, klase:
Vaiko(-q), st,:bejusio pat)rdias ,a.dar,
pavarde. amZius, klase:

I5samesn6 informacija apie ivyki:

Veiksmai po ivl,kio:

uZpildZiusio asmens vardas, pavarde paraSas

Kam prane5ta apie smurt4,
patydias:

Kas pranese apie smurtq
patydias:



PAGALBOS MOKINIUI PLANAS

Mokinio vardas, pavarde

Klase

UZpilde (pareigos)
(v., pavarde)

3 priedas

Data---

Etapai Veihsmai Teisiami ookvdiai Pastabos



2 priedas

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

REAGAVIMO I SMURT.T, PATYdIAS IR PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA

PASTEBEJUS AR ITARUS SMURT,{, PATYEIAS

Bet kuris gimnazijos darbuotojas nedelsiant reaguoja ir stabdo
smurt4, patydias

Apie ivyki LodLfi, ar raStu nedelsiant prane5a klases aukletojui

Klases aukletojas nedelsdamas aiSkinasi situacij4, kalbasi su
mokiniais, jq tevais, stebi situacij4, uZpildo prane5imo apie

smurt4, patydias form4 (priedas Nr.1)

Pastebejgs, kad smurtas, patydios kartojasi, klases aukletojas
uZpildo praneSimo apie smurt4, patydias form4 furiedas Nr.l ) ir

perduoda VGK pirmininkui

VGK pirmininkas sukviedia komisijos posedi

V(3I( numato veiksmq plan4,
supa.Zindina su jo nevykdymo
pasekmemis skriaudej4 ir jo
te',rus (kitus atstovus pagal

istat'ym4), esant poreikiui,
koreguoja veiksmq plan4

VGK informuoja gimnazijos
direktoriq apie esam4 situacij4


