
 

Smurto ir patyčių prevencijos ir            

intervencijos  

                 vykdymo tvarkos aprašo 

                                                          1 priedas 

 

PASVALIO SVALIOS PROGIMNAZIJOS 

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR / AR PATYČIAS FORMA 

 

 

______________ 

Pranešimo data 

 

Bendrieji duomenys: 

 

Kam pranešta apie patyčias ar 

smurtą: 

 

Kas pranešė apie patyčias ar 

smurtą: 

 

Kada įvyko patyčios ar 

smurtas (data, val.): 

 

Kur įvyko patyčios ar 

smurtas: 

 

Kokia patyčių ar smurto forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota: 

Fizinės: vaiko užgauliojimas veiksmais (pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, 

spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.); 

Socialinės: įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad 

vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas; 

Elektroninės: patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose 

vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių arba elektroninių 

laiškų rašinėjimas, skaudinantis bendravimas pokalbių kambariuose, vaiko asmeninio 

gyvenimo detalių viešinimas, tapatybės pasisavinimas ir pan.). 

Kiti pastebėjimai  
(įrašyti)_________________________________________________________________  

 

 

Ar yra žinomas tokio elgesio 

pasikartojamumas: 

 

 

Duomenys apie patyčių ar smurto dalyvius: 

 

Asmens, patyrusio patyčias ar smurtą  vardas, 

pavardė, amžius, klasė: 

 

 

 

Asmens/-ų, kuris tyčiojosi ar smurtavo vardas, 

pavardė, amžius, klasė: 

 

 

 

Asmens/-ų, stebėjusio patyčias ar smurtą vardas, 

pavardė, amžius, klasė: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Išsamesnė informacija apie įvykį: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VEIKSMŲ PLANAS 

Pastebėjus patyčias ar smurtą 1. Prieiti prie skriaudžiančio vaiko ir aiškiai, tvirtu tonu 

liepti liautis. 

2. Įvertinti skriaudžiamo vaiko būklę. 

3. Įvardinus netinkamą elgesį, priminti, kad tokie veiksmai 

mokykloje netoleruojami. 

4. Įspėti skriaudėją apie pasekmes. 

Su asmeniu patyrusiu patyčias 

ar smurtą 

1. Išklausyti. 

2. Palaikyti . 

3. Informacijos surinkimas. 

4. Aptarti veiksmus, kaip išvengti smurto ar patyčių. 

5. Aptarti kaip elgtis, jei patyčios ar smurtas kartojasi. 

6. Išsiaiškinti, kam vaikas norėtų, galėtų pasipasakoti apie 

patiriamas patyčias ar smurtą. 

7. Rekomenduoti veiklas, kuriose surastų bendraminčių. 

8. Stebėjimas nukentėjusio, kaip jam sekasi bendrauti 

klasėje, valgykloje ar kitose mokyklos vietose. 

9. Informuoti tėvus. 

Su asmeniu, kuris tyčiojasi ar 

smurtauja 

1. Aiškios elgesio ribos (norima keisti jo elgesį, o ne jį 

patį). 

2. Išklausyti, kas nutiko , kas išprovokavo tokį jo elgesį. 

Ramiu, nepakeltu tonu įvardinti, kad tai yra patyčios arba 

smurtas. 

3. Pasakyti, kad toks jo elgesys  kitam asmeniui sukelia 

nemalonias emocijas. 

4. Paaiškinti, kas blogai jo elgesyje. 

5. Kartu išsiaiškinti, kas yra patyčios ir smurtas. 

6. Informuoti, kad kiekvienas pastebėtas patyčių ir smurto 

atvejis bus nagrinėjamas. 

7. Paaiškinti  jo elgesio pasekmes (mokyklos vadovų, tėvų 

informavimas) 

Su stebėtojais 1. Aiškinti, kad negali likti abejingi, matydami vykstančias 

patyčias ar smurtą: 

 bandyti sustabdyti; 

 nesijuokti; 

 pranešti suaugusiems. 



Su patyčių ar smurto dalyvių 

tėvais 

1. Informuoti tėvus. 

2. Jei tėvai nereaguoja arba reaguoja neadekvačiai, 

rekomenduoti specialistų pagalbą. 

Mokytojams 1. Mokytojo elgesio pavyzdys. 

2. Aiški mokytojo pozicija dėl patyčių 

3. Darbo grupės suformavimas veiksmų koordinavimui, 

patyčių vertinimui. 

4. Informacijos rinkimas (apklausos, anketos). 

5. Problemų sprendimo planavimas. 

6. Progimnazijos bendruomenės informavimas. 

7. Vietų, kuriuose vyksta patyčios, stebėjimas (budėjimas 

pertraukų metu). 

Klasei (kolektyvui) 1. Bendras klasės taisyklių sukūrimas. 

2. Netinkamo elgesio stabdymas. 

3. Gero elgesio skatinimas. 

4. Bendradarbiavimo su mokiniu, patyrusiu patyčias ar 

smurtą, skatinimas.  

 

 


