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                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                             Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

                                                                                             direktoriaus 

                                                                                             2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA 

 2020–2022 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Smurto ir patyčių programos (toliau – Programa) misija – šalinti asmens ar asmenų grupės 

tyčinių, pasikartojančių veiksmų, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti psichologinę 

ar fizinę žalą kitam asmeniui. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 2016 m. spalio18 d. Nr. XII-2685, Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu 2017 m. vasario 14 d. Nr. XIII-204. 

3. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo. 

4. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui. 

 

II SKYRIUS 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

5. Smurto ir patyčių prevencijos tikslas – administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų 

bendradarbiavimas sukuriant saugią ugdymo(si) aplinką Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, 

kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys. 

6. Smurto ir patyčių prevencijos uždaviniai: 

6.1. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, sveikiems, palaikomiems, 

priklausantiems bendruomenei ir atsakingiems už ją. 

6.2. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus reiškinys. 

6.3. Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir 

socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą. 

6.4. Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius į aktyvią veiklą, formuojant 

saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius . 

7. Pagrindiniai patyčių mažinimo įgyvendinimo principai: 

7.1. Mokyklos bendruomenės nariams turi būti žinoma, koks elgesys laikomas patyčiomis.  
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7.2. Mokykla rimtai reaguoja į vykstančias patyčias. Tai reiškia, kad reaguojama į kiekvieną 

kitą žmogų žeminančio elgesio apraišką – žodines, fizines, netiesiogines patyčias.   

7.3. Vykstančios patyčios yra sustabdomos – tai yra visos mokyklos bendruomenės pareiga: 

mokytojų, mokinių, administracijos, tėvų.  

7.4. Svarbu, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys pastebėtų vykstančias patyčias ir 

stengtųsi jas sustabdyti: mokytojai ar kiti suaugusieji tiesiogiai įsikištų į vykstančias patyčias ir jas 

sustabdytų, vaikai pakviestų suaugusįjį, kuris galėtų patyčias sustabdyti. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Mokytojų švietimas: 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Informacija pedagogams: smurto ir patyčių 

prevencijos tvarkos ir programos pristatymas. 
2020 m. spalis Pavaduotojas ugdymui 

Skyrelis su literatūra apie smurtą ir patyčias 

(biblioteka). 
2020 m. spalis Bibliotekininkė 

Informaciniai lankstinukai. 2021 m. sausis Pavaduotojas ugdymui 

Seminaras mokytojams. 2021 m. vasaris Direktorius 

 

9. Tėvų švietimas: 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Informacijos tėvams pateikimas: pokalbiai (klasės 

tėvų susirinkimo metu) apie patyčių prevencijos 

įgyvendinimą mokykloje.  

2021 m. kovas 
Pagrindinio dalyko 

mokytojai 

Individualūs pokalbiai su patyrusiais patyčias ir  

besityčiojančiais mokiniais. 

Visus mokslo 

metus 

Pagrindinio dalyko 

mokytojai 

 

10. Mokinių švietimas: 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Situacijos analizė. Anketa patyčių masto 

įvertinimas mokykloje. 
2021 m. gegužis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Informaciniai lankstinukai. 

2020–2022 m. 

Pavaduotojas 

ugdymui, pagrindinio 

dalyko mokytojai 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

12. Programa įsigalioja nuo 2020 m. spalio 12 d. 

13. Programa skelbiama interneto svetainėje. 

 


