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PROFESINIO MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“
REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ (toliau - MC) reagavimo į smurtą ir patyčias
mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 56 str. 17 p. bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-03-22
įsakymu Nr. V-190 ,,Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų“ ir kitais
teisės aktais.
2. Aprašo tikslas – užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai
sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius, padėti MC bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią,
mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymui(si) palankią aplinką, kurioje mokiniai jaučiasi
gerbiami, priimti, saugūs.
3. Aprašas nustato patyčių ir smurto stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą.
4. Aprašas remiasi šiais principais:
4.1. į patyčias ir smurtą būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės
padėties, lyties, seksualinės orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių
bruožų ar kt.) ir formos;
4.2. visi MC darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ar patyčias, turi imtis
koordinuotų veiksmų nukreiptų į patyčių ir smurto stabdymą;
4.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie
patyčias ar smurtą amžiaus, pareigų bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias
amžiaus, pareigų.
5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
II.

REAGAVIMAS Į SMURTĄ IR PATYČIAS, INTERVENCIJA

6. MC bendruomenės pranešimų apie smurtą ir patyčias procedūra:
6.1. MC darbuotojai pastebėję ar įtarę smurtą ir/ar patyčias privalo nedelsiant (dienos
bėgyje) apie tai raštu informuoti švietimo pagalbos mokiniui specialistus:
6.1.1. Pagalbos mokiniui specialistai susipažinę su incidento aplinkybėmis privalo apie tai
informuoti MC vadovybę;
6.1.2. Aptarę smurto ir/arba patyčių incidentą su MC vadovybe, surašo reagavimo į smurtą
ir patyčias pagalbos veiksmų planą.
6.1.3. Už reagavimo į smurtą ir/arba patyčias pagalbos veiksmų plano vykdymą atsako
plane paskirti asmenys.
6.1.4. Smurto ir patyčių atvejai registruojami socialinio pedagogo smurto ir patyčių atvejų
registracijos žurnale.
6.2. Mokiniai pastebėję arba patyrę smurtą ir/arba patyčias gali kreiptis į MC
administraciją, socialinį pedagogą, psichologą, grupės vadovą arba dalykų mokytojus.
6.3. Tėvai/globėjai pastebėję, kad jų vaikas (globotinis) patyria smurtą ir/arba patyčias
MC, privalo pranešti administracijai, socialiniam pedagogui, psichologui arba grupės vadovui.
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6.4. MC vadovas, gavęs pranešimą, kad MC darbuotojas patiria smurtą ir/arba patyčias ar
pats smurtauja ar tyčiojasi, sukviečia suinteresuotus asmenis, kurie kartu su MC vadovu sudaro
veiksmų planą, už kurio vykdymą atsako plane paskirti asmenys.
7. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi vaiko gerovės komisija, kuri
vadovaudamasi veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais
būdais (apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka informaciją apie mokymo(si)
aplinkos saugumą, MC bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias
problemas.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. MC direktorius yra atsakingas už Aprašo vykdymą, už stebėsenos rezultatais paremto
kasmetinio smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano parengimą, įtraukus bendruomenės
narius, pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą.
9. Aprašo keitimai, papildymai svarstomi akademinei MC bendruomenėje, direktoriaus
įsakymu tvirtinamas.
10. Su MC nustatyta reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarkos aprašu
pasirašytinai supažindinami visi MC bendruomenės nariai.
______________________

