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SMURTo IR PATYdIU PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO JONAVOS

VAIKU LOPSELYJE - DARZELYJE ,,DOBILAS6.TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto ir patyditl prevencijos ir intervencijos vykdymo .lonavos vaikq lopSelyje-

darZelyje ,,Dobilas" tvarkos apra5as (toliau - 'fvarkos apra5as) parengtas vadovauiantis Smurto

pr.r.rr.iior igyvenclinirno mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietttvos Respublikos
-svietimo 

ir mokslo ministro 2Ol7 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190. Tvarkos apra5as nustato

lop3elio-darZelio prevencijos ir intelvencijos priemonirl sistemq saugiai nuo suurto ir patyditi

aplinkai kurti Jonavos vailiq lopSelyje-clarLelyje,,Dobilas" (toliau - lop5elis-darZelis), vykdandiarne

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas.

2. prevencijos tikslas - igkurti lop5elyje-dafielyje saugi4, vaiko asmer-rybds augimui,

brandai ir ugdymuisipalanki4 aplinkq, kurioje vaikai jaudiasi gerbiar"ni, priimti, sauglts, jq nttomone

ir sihlymai-yra i5klausomi ir vertinami. Psichologine vaikq savijauta ir saugumas lop5elyie-

darZelyje ,.,r1E, su emocine vaikrl, lop5elio-darZelio clarbuotojq, tevtl (toliau - lopSelio-darZelio

bendruomenei nariai) gerove, jq tarpusavio santykiais. Prevencija yra nuolatinis, cikli5kas (ne

baigti,is) procesas, apimantis 
"rur-,q 

arba potencialiai galimq problemtl identifikavin-r4, tinkamq

priJmoniq^ jons sprEsti parinkim4 ir vykclym4, poveikio f(si)vertinirn4 ir tolesnitl veiksn'rr'1

planavirn4.
3. prevencijos priemones, nukreiptos i visus lop5elio-darZelio vaikus, padeda iSvengtt

problemrl (pvr., patydiq-ar kitokio smurto) atsiradimo ir maZinti egzistuojandir"l problemr-1 mast4.

Tiems uoiLu-r, t*ri"ms visarn lopSeliui-darZelini taikomos prevencijos priemones r-repaveikios iriq
nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemones ar (ir) programos, teikiama Svietimo

pagalba.
4. Tvarkos apra5as remiasi Siais principais:

4.1.i srnurt4 ir patydias butina reaguoti nepriklausomai nuo jr1 turinio (del socialines

pacleties, lyties, amZiaui, seksiralines orientacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes,

i5skirtinitl brr-roZq ar kt.) ir formos;
4.2. kiekvielas lop5elio-darZelio administraciios atstovas, rnokytojas, Svietimo pagalbos

specialistas ar. kitas darbuotojas, pastebejEs ar suZinojgs apie smurt4 ir patydias, turi reaguoti ir tai

stabdyti;
4.3. veiksmq tr.u.i buti imamasi visais atveiais, nepriklausomai nuo prane5andiqjq apie

smurt4 ir patydias amziaus ir.pareigr-1, nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq ar patiriandiq patydias

amZiaus ir pareigtl.
5. Tvarkos apra5e vartoiamos s4vokos:

Patydios - stnurto forma, psichologinq ar fizinEjegos peISVaI4 turindio asmens ar

kitam asmeniui claromi tydiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama paZenrinti

orllmg, ji iZeisti, iskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologing at fiz\nq Zalel' Patyditl

5.1. Smurtas - veikimu ar neveikimu
ekonominis ar kitas poveikis, del kurio

asmeniui daromas tydinis Ilzinis, psichinis,

asrnuo patiria frzin1, rnaterialinq ar ueturtinqseksualinis,
Lalq.

5.2.

asmenll grllpes
jo reputacij4 ar
formos:



5.2.1. Zoclines patydios - pravardZiavimas, grasinimas, gasdinimas, ujimas, Saukimas,

uZgauliojimas, uZkabinejimas, erzinimas, Zeminimas, vie5as kritikavimas ir pan.;

5,2.2. fizines patydios - mu5imas, tampymas, spardymas, stllmdymas, spalldimas,

dusinimas, uZkabinej imas, turtind Lala tr pan.;

5.2.3. socialines patydios - socialine rzohacija arba

dalyvauti bendroje veikoje siekiant paZeminti ir pan,

5.2.4. patydios kibernetineje erdveje patydios iS

glaudZiai tarpusavy.ie susiiusius,
valdym4, socialiniq ir ernocinir"l

kurim4, vaihq pozityvitl vertybiq

informacinemis technologijoms ir (ar) informacines visuomenes inlbrmavir-o priemonemis,

siekiant ibauginti t4 asmeni, pakenkti jo reputacijai ar kitokiu budu ji paZeminti, ueatsiZvelgiant i
tai, ar patyditl informaciia siundiama asmeniSkai, ar paskleidZiama neapibreZtam gave.iq skaidiui;

5.3. Smurt4 at'patydias patiriantis vaikas - vaikas, i5 kurio yra tydiojamasi arba

smurtaujanta;
5.4. Besitydio.jantysis ar smurtaujantis - vaikas ar sualrgLlsysis, inicijuoiantis patydias ar

smurt4 ir (ar) prisidedantis prie j11;

5.5. Smult4 ar patydias ar patiriantis suaugusysis - administracijos atstovas, mokytojas,

Svietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, i5 kurio tydiojamasi ar smurtaujama;

5.6. Srnurto ar patyditl stebetojas - vaikas ar sLlaugusysis, tnatantis ar Zinantis apie

smurt4 ar patydias;
5.7. Prevencine veikla - planingtl ir sistemingtl priemonitl veikla, skirta smurto ar

patyditl rizikai n-raZinti in-rantis lopSelio-darZelio bendruomenes nariq (vaikt1, administracijos

;tstovll, pedagogtl, Svietimo pagalbos specialisttl, kitq darbuotojr4, tevr-1 (globejq)) Svietimo,

informavimo ir kitrl priernoniq;
5,8. Smurto ar patyditl intervencija - lop5elio-darZelio vadovo, pavadr"rotojr-1, pedagogq,

Svietino pagalbos specialistr-1 ir kittl lop5elio-darl.elio darbuotoiq (toliau - lopSelio-darZelio

darbgotoiai) koorclinuoti veiksmai, nukreipti I smurto ir patyditl stabdym4, taip pat Svietimo

pagalbos priemoniq visuma;
5.9. Smurto ar patydiq prevencijos ir intervenciios stebesena suurto ar patydirl

situacijos lop5elyje-clarZelyje stebejimas renkant, analizuojant faktus ir ir-rlbrmacij4, svarbi4 Sio

rei5kinio geresniam paZinimui ir valdymui, rei5kinio tolesnes raidos ir galimo poveikio

prognozavimas.
5.10. Socialines ir emocines kompetencijos - vaikq savgs paZinimo, ernpatiios,

problernq ir konflikttl sprenclimo, pykdio valdymo, streso iveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo,

kiti sociali niai igtidZiai.
6. Saugios aplinkos lop5ely.)e-darLelyle kltrimas apirna

integraliai veikianditts komponentr-rs: lopSelio-darZelio veikl4 ir
kompetenci I q ugdym4, pozityvaus IopSelio-d arLelio 1nikrokl i mato

formavim4 ir tevq (globejq) i(si)traukim4.

tydine atskirtis, neleidimas

kito asmens naudojantis

vaiko teisitl konvencija,
n-rir-rimaiios ir vidutines

istatyn-ru, kitais istatymr,l

7. Tvarkos apra5as parengtas vadovau.iantis Jungtiniq Tauttl

Lietuvos Respublikos Svietimo fstatymu, Lietuvos Respublikos vailto
prieZiuros jstatyuru, Lietuvos Respubiikos vaiko teisiq apsaugos pagrindtl

igyvendinan-raisiais teises aktais.

II SKYRIUS
SMURTO STEBESENA IR PREVENCIJA LOPSELYJE - DARZELYJB

8. Smurto plevencija ir intervencija yra svarbi lopSelio-darZelio veiklos dalis, kurios

planaviuru. organizavimu ir stebesena r[pinasi lop5elio-darLelio vadovas, vaiko geroves komisijos

nariai, peclagogai, o j4 vykdo visi lopSelio-darZelio beudruomenes nariai.

9. LopSelio-darZelio vadovas:



9.1. vadovauja I-ietuvos Itespublikos Sr,ietimo ir mokslo ministro patvirtinttl Smurto

prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq fgyvendinimui;
9.2. yra atsakingas uiz Tvarkos apraio parengim4, pristatym4 lop5elio-darZelio

bendruomenei ir stebesenos vykdyrn4;
9.3. atsako uZ saLrgios, sveikos, uZkertandios keli4 bet kokiorns stnurto ir patydir-1

apraiSkoms, emociSkai sar-rgios ugdymosi aplinkos lopSelyje-darZelyje khrim4, puoselejimq;

9.4. koordinuoja lopSelyje-darLelyie vykdomtl prevencijos programll vyltdym4;
9.5. atsako uZ reagavim4 isrnurt4 ir patydias pagal Tvarkos apra5e numatytq veiksr.rlul

sekq.

10. Prevencijos ir intervenciios vykdymo tvarkos fgyvendinin-rq koordir"ruoja trys atsakingi

asmel1ys. I-op5elio-darZelio vadovas jais paskiria Vaiko geroves komisijos narius irlar kitus asmenis

ir patvirtina savo lsakymu. Sie atsakingi asmenys reguliariai:
i0,1, inicijuoja ir koordinuoja anonimines darbuotojr"l, vaikq tevq (globejq) apklausos

apie patydiq paplitirn4 lop5elyje-darZelyje vykdym4, analizuoja apklausos duomenis, apklausos

reztiltatus plistzrto IopSeIio-darZelio beudrttotnenei;
10.2. surenka apiber-rdrintus duomenis clel lop5ely.ie-darZelyje liksuottl prar.reSirnq apie

patydias ar srnurt4 ir atlieka ity analizg ne maZiau kaip du kartus per rnettts;

10.3. vadovaudar.niesi apklausos ir pranesimq apie patydias analizes duomenirnis, rengia

smurto ir patyditl prevencijos bei intervencijos priemonitl plan4;

10.4. svarsto smurto ir patyditl prevencijos bei intervencijos priernoniq plano

igy'r'endin inrql
i0.5. kor-rsultuoja, teikia pagalb4 smurto ir patyditl prevencijos bei intervenciios

klausirnais;
10.6, teikia pasitrlymus lop5elio-darZelio vadovui del smurto ir patydiq prevet-rciios bei

inter.vencilos priemonir4 igyvendinimo lop5elyje-darLelyie, darbuotojq kvalifikacijos tobulinirno

patyditl prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais;

10.7. teikia sitrlymus lop5elio-darZelio vadovui del Tvarkos ar kittl lopSelio-darZelio

dokuutettttl tobul in imo;
10.8. atlieka kitus Tvarkoje ir kituose lopSelio-darZelio dokumentttose uumatyttts

veiksmus.
11. GlLtpitl n-rokyto.iai reguliariai analizuoia turitnr.ts prane5intus apie smttrtq/patydias,

ilformr.roja vaiko geroves komisijos narius, koordinuojandius vykdymo tvark4, apie prevencijos,

intervencijos prien-roniq rezultatus grupdse, teikia kit4 svarbi4 informacii4.
12. Pedagoginiai clarbuotojai tobuiina kvalifikacij4 vaikq socialiniq emociniq kompeter-rcijq

ugclyrno srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kon-rpetenciias.

13. l,opSelis-clarZelis sudaro s4lygas kiekvienam vaikr.ti clalyvauti r-rLroseklioie ilgalaikeie

socialiles ir emocines kompetencijas r-rgdandio.ie prevencine.ie progralnoje. Vaikai mokomi pykdio

valclymo, streso jveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kitr-1 socialiniq igirdZiq' Vaikq

socialiniq ir emocinitl kompetencijq ugdymas vykdotnas:
1 3.1. integruoiant 5it1 kompetencijq ugdyrn4 i ugdymo turini;
t3 .2, igyv endinant prevencines intervencines pro gramas ;

i3.3. integruoiant Sitl kornpetencijq ugdyrn4 ineformaliojo vaikq Svietimo veiklas;

1 3.4. organizuoj ant akcij as;

1 3. 5. rengiant grupirl bendruomenitl ir lop5elio-darZelio renginius.

14. LopSelis-darZelis bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), ftraukia .iuos i aktyvtl

dalyyavin4 ksrialt saugi4 ugclyn-ro (si) aplinkE, planuojant ir fgyvendinant priemones, kitas veiklas,

atsiovavim4 vietos bendrsomene.ie. Tevai (globejai) konsultuojami, inlbrmuojami patyditl ir smurto

prevencijos, saugios aplinkos kurimo klatlsimais.



III SKYRIUS
SMURTO INTERVENCIJA LOPSELYJE- DARZELYJE

16. Visais smuLto, itariamq ir realirl patyditl atveiais kiekvienas lopSelio-darZelio

adrninistracijos atstovas, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojas ar Svietimo pagalbos

specialistas, kitas c'larbuotoi as reaguodamas :

16.1. 1sikiSa, itarus irlar pastebejus smurtq/patydias ir nutrattkia bet kokius toki itarimq
keliandius veiksmus;

16.2. prinena asmeniui, kuris smurtauja/tydiojasi, lop5elio-darZelio nuostatas ir elgesio

taisykles;
16.3, esant pagalbos vaiko sveikatai ir gyvybei reikalingumr"ri, kreipiasi ipagalb4

galindigs suteikti asmenis (tevus (globe.lus) ar darZelio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policiia,

greitoj i medicir-ros pagalba);
16.4. liibemetinir-1 patydiq atveju iSsaugo vykstandir-1 kibernetinitl patyditl iroclymus;
16.5. uZpildo pranesimo apie srnr-rrt4ipatydias form4 (2 priedas);

16.6. ilfolmuoja VGI( komisijos narius, koordinuoiandius smurto ir patyditl pt'evencijq,

apie jtariam q llar !vykusi smurt4, pateikdamas uZpildyt4 fbrrn4;

16.7. dalyvauja ivykusio smulto ar patydiq atveio tyrime, bendradarbiauia sll

suinteresuotais asntenimis ar instituciiomis'
17. VGI( konisijos nariai, koordinuojantys smurto ir patyditl prevencij4, gavQ informacii4

apie smurtE:
17.1. orgalizuoja inclividualius pokalbius su smurto/patyditl dalyviais, esant poreikiui,

informuoja vaikrl tevus (globejus), kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;

17.2. ivertina gresmg mokiniui, jo sveikatai ir, esant poreikiui, kreipiasi i pagalb4

galindius sgteikti asmenis (tevus (globejus) ar lop5elio-darZelio darbuotojus) ar instituciias (pvz.,

policij a, greitoj i medicinos pagalba);

17 .3, lumato pagalbos (psichologines, socialinds, pedagogines, teisines) smltrt4 ar

patydias patyrusiam asmeniui, smurtavtisiam ar besitydiojusiarn astneniui, smutt4 ar patydias

stebeiusiems asmetrims organizavim4 ir sudaro veiksn-rr-1 pian4;

11.4. vykclo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, sitLlacij4, esant poreikiui

koreguoja suclaryt4 veiksmq plan4;

1,1.5. lesiliaujant smurtui/patydioms ar esant sudetingesniam atvejui, rredelsiant

informuoja lop5elio-darZelio vadov4 apie esamq situacij4 ir perduoda sttrinkttis fakttls.

18. Lop5elio-darZelio vadovas, fvertinqs turim4 informacij4:
18.1. pustatgs fvykio baigties vidutini ar sunkq rizikos laipsni, praneSa savivaldybes

Vaiko teisiq apsaugos skyriui, policijai ir steigejui fvykio dien4.

18.2. atlieka kitus istatymais numatytus veiksmus.

19. Smgrlo/patydiq clalyviams pagal individualius poreikius lop5elyje-dafielyje teikiama

Svietimo pagalbos specialisttl pagalba: socialinio pedagogo, psichologo.

20.srngrtavusiam ir smurt4 patyrusiam nepilnamediui asmeniui kartu su ji lydindiais tevais

(globejais) ne veliau kaip per 5 darbo clienas nuo praneiimo apie smurto fakt4 n-romento suteikiama

psichologine pagalba.
21. Psicl-rologines pagalbos trukmg rrustato psichologas, ivertinqs kiekvierro smurto

epizodo aplinhybiq visum4 ir alsiZvelgdamas i Svietimo ir n-rokslo rninistro nustatyt4 psichologines

pagaibos teikiruo tvark4.
22. Tars atvejais, kai lop5elyje-clarZelyje nera Svietimo pagalbos specialistq ar yra kitos

prieZastys, del kuritl negali blti teikiama Svietimo ar kita pagalba ar netikslinga j4 teikti lop3elyje-

darZelyjl, lop5elio-darZelio vaclovas nukreipia vaik4 ir jo tevus (globejLrs) | .lonavos ra.iono

savivaihybes peclagogirrg psichologinq tarnybq arba, esant reikalui, i Jonavos psichikos sveikatos

centr4.



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tvarkos apra5as skelbiamas

http s : //www. clo b i las -iolraJ-A 
-l I

24.Tevai su Siuo Tvarkos apraSu supaZindinami individualir"l pokalbitl, susirinkin-l-1 metu,

25. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susijg stt mokinitt irio
asmeniniu gyvenimu, yra konflrdencialhs ir naudojami tik tiek, kiek tai bltina atsal<ingiems

fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti mokinio teises ir teisetus

interesus.



Srnurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Jonavos

vailq lop5elyje - darZelyje ,,Dobilas"
tvarkos apraSo

I priedas

JONAVOS VAIKU LOPSELIO - DARZELIO ,,DOBILAS'6

REAGAVIMO I SMURTA/PATYdIAS IR PAGALBOS SCHEMA

BET KURIS ISTAIGOS DARBUOTOJAS

PASTEBEJUS AR ITARUS SMURTA/PATYEIAS

rll'_l

Suteikti pirminq pagalb4

*snnEMs, ATSAKINGI Uz PATYdI U/SM URTO PREVENCIJA

Numato pagalp! org anizavimq, sudaro veiksmq plan4 ir ji 
"Vkd" - -.1+

:l
Uzpildyti pranesimo apie smurtq/patydias formq ir informuoti asrnenis, atsakingus uZ

smurto /patydiq prevencij4

Nesiliaujant snrurtni/patydioms ar esant sudetingam atvejui, infbrmuoja vadovE

LOPSELIO -DARZELIO VADOVAS



Smurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Jonavos
vaikq lop5elyje - darlelyje ,,Dobilas"
tvarkos apra5o

roNAVos vArKU LopsEl,ro - DARZE}rS:,HHrLAS*
PRANESIMO APIE SMURT,T/PATYdIAS FORMA

Bendrieji duomenys:

Duomenys apie smurto/pafyiiq dalyvius:

Patyrusio asmens v., pavarde (grupe):

Smurtavusio asmens v., pavardd (grupe):

Stebetoitl v., pavardes (gmpe):

ISsamesne informacija apie ivyki:

Data

Kam prane5ta:

Kas praneSe:

Kada ivyko (data, val.):

Kur ivyko:

I(okia srrurto/patydirl fbrma naudota ar itariama, kad bttvo naudota:

@Ziavimas,gqsdinimas,5aukimas,uZgauliojimas,erzinimas,vie5askritikavirrrasirl<t.)

I nizine (musimas, stumdytnas, tampymas, uZkabinejimas, plaukq pesiojimas ir kt.)

I Socialind (tyeinis atstlrnimas, neleidimas dalyvauti bendroje veikoje siekiant paZeminti ir kt.)

I Kibernetin0 (smurtas elektronineje erdveje)

E fiti pastebdjimai (ira5yti)

Ar yra Zinomas tokio elgesio pasikartojin-ras:

Prane5usio asmens v., pavard0, paraSas



VEIKSMU PO IYYKIO, PLANAS SU:
(pildo asmeny; atsakingi ui patyiit4 ir smurto prevenciiq):

Asmeniu, patylusiu
smurt4:

Asmeniu, kuris smttrtavo :

Stebetoiais:

Nepilnamediq
dalyviq tevais:

Kitais darbuotojais:

Kita (ira5yti):

Plano igyvendinimo rezultatai:

Plano vykdymo koordinatorius


