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ŠIRVINTŲ MENO  MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR 

INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022 M.  

 

Širvintų meno mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių 

plano tikslas – užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokykloje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti 

mokykloje smurto prevencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant, 

nesmurtaujant ir taip kurti saugią ir draugišką aplinką mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Stabdyti smurto ir patyčių plitimą mokykloje. 

2. Kurti pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai turėtų drąsos kalbėti apie patiriamas skriaudas. 

3. Stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi. 

4. Ugdyti vaikų toleranciją.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas Atsakingi asmenys 

Patyčių paplitimo mokykloje stebėsena 

1. Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, 

mokyklos bendruomenės narių tarpusavio 

santykių  ir kitų su vaiko gerove susijusių 

aspektų analizavimas, remiantis mokyklos 

turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis  

Visus metus, pagal 

poreikį 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

2. Pranešimų apie smurtą ir patyčias 

registravimas 

 

Visus metus Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

3. Anketavimas „Patyčių masto įvertinimas 

mokykloje“ 

Vasario–kovo mėn. Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

4. Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo grupės posėdžių 

organizavimas. Patyčių prevencijos 

situacijos mokykloje aptarimas.  

Metų pabaigoje Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupės 

pirmininkas 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu 

5. Širvintų meno mokyklos smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos priemonių plano 

parengimas ir pristatymas mokyklos 

bendruomenei 

Gruodžio mėn. Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

6. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su 

patyčių paplitimu mokykloje, taikomomis 

prevencijos priemonėmis ir pasiektais 

rezultatais 

Lapkričio– 

gruodžio mėn. 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

Mokyklos bendruomenės švietimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais 

7. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas patyčių prevencijos ir 

intervencijos srityje. Seminarų, paskaitų 

organizavimas. 

Esant poreikiui Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupės 



 nariai, mokyklos 

administracija 

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas 

8. Patyčių prevencijos veiklos vykdymas 

pamokų metu. Patyčių prevencijos temų 

integravimas į mokomuosius dalykus. 

 

Visus metus 

 

Mokytojai 

9. Pozityvaus mokyklos mikroklimato 

formavimas. Pageidaujamo mokinių elgesio 

skatinimas. 

Dailės ir muzikos pamokų metu ugdoma 

vaikų tolerancija aptariant ir vertinant kitų 

mokinių darbus.  

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupės 

nariai, mokyklos 

administracija, 

mokytojai, mokiniai 

10. Tarptautinės Tolerancijos dienos (savaitės) 

minėjimas. Koncertas,  skirtas tolerancijai 

įvairioms kultūroms.   

Stendo parengimas. 

 

Lapkričio 14-18 d.   Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupė 

11. Draugystės savaitės organizavimas 

mokykloje 

Gegužės–birželio 

mėn. 

Mokinių tarybos 

nariai. Smurto ir 

patyčių prevencijos 

ir intervencijos 

vykdymo grupė. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją 

12. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais 

sprendžiant patyčių atvejus mokykloje 

Esant poreikiui Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupės 

nariai, mokyklos 

administracija 

13. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, 

Širvintų rajono pareigūnais, Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais sprendžiant patyčių atvejus 

mokykloje 

Esant poreikiui Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo grupės 

nariai, mokyklos 

administracija 

 


