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VILNIAUS VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,GINTARELIS"
SMURTO IR PATYCITJ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Villiaus lopSelio-darLelio ,,Gintare1is" smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

vykdymo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato lop5elio-darZelio lygmens prevencijos

ir intervencijos priemonitl sistem4 saugios nuo smurto ir patydiq aplinkos kflrimui, siekiant

uZtikrinti sveik4, uZkertandi4 keli4 smurlo, prievartos aprai5koms aplink4, kuri yra psichologi5kai,

dvasi5kai ir fizi5kai saugi.
2, Tvalkos apraias nustato patydiq prevencijos priemones ir bfidus, kuriais siekiama uZkirsti

keli4 socialines rizikos veiksniams atsirasti arba jtl itakai sumaZinti, stiprinti apsauginius veiksnius'

Intervencija tai Svietimo pagalbos priemoniq vistrma, koordinuoti veiksmai vadovo, pavaduotojq,

Svietimo pagalbos specialistq ir kitq darZelio darbuotojq, nukreipti i smurlo ir patydiq stabdym4

darLelyje.
3. Tvarkos apra5as remiasi Siais principais:
3.1. i patydias bltina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines

orientacijos, negales, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;

3.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos specialistas

ar kitas darbuotoias, pastebejgs ar suZinojEs apie patydias, turi reaguoti irjas stabdyti;

3.3. veiksmq tiri btrti imarnasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqjq apie patydias

amZiaus ir pareigtl, bei nepriklausomai nuo besitydiojandir4iq ar patiriandiq patydias amZiaus ir
pareigq.-4. 

Visi DarZelio beldruomenes nariai (darZelio mokiniai (toliau - Ugdytiniai), administracijos

atstovai, peclagogai, Svietimo pagalbos ir kiti specialistai, kiti darbuotojai, tevai (globejai) (toliau -
Tevai) turi blti supaZindinti su Tvarkos apraSu, ji igyvendinandiais dokumentais, o suaugE Zmones

- ir patvirtinti tai savo para5u.

5. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:

5.1. patydios - tai psichologing ar fizingjegos persvar? turindio asmens ar asmenq grupes

tydiniai, pasii<artojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti

psichologing ar fizing Lalqkitam asmeniui;' 
5.r, patydios gali bt-rti tiesiogines (atvirai puolant irlar uZgauliojant) irlar netiesiogines

(skaudinant be tiesiogines agresij os):

5.2.1. Zodines patydioi: pravardLiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,

erzinimas, Zeminimas ir kt.;
5.2.2. fizines patydios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, tttftin€

Lala rc kt.;
5.2.3. socialines patydios: socialine izoliacij aarbatydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt';

5.2.4. elektroninls patydios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq linudiq irlar

paveiksleliq siuntinejimas, viesq gandtl skleidirnas, asmeniniq duomenq ir kornentarq skelbimas,

tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4 arba santykitts, paZeminti ir kt'

5.3. patydias patiriantis vaikas - ugdytinis, i5 kurio yra tydiojamasi;



5.4.
prie jq;

5.5. patydias patiriantis suauggs

specialistas ar techninis darbuotojas, i5
- administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos

kurio tydiojasi Ugdytinis (-iai), kiti DarZelio darbuotojai ar

Tevai;
5.6. patyditl stebetojas - Ugdytinis ar suauggs, matantis ar Zinantis apie patydias;

5.7. patyditl prevencija - veikla, skirta patydiq rizikaimaLintr, imantis DarLelio bendruomenes

nar.iq (Ugdytiniq, ud*inirtracijos atstovtl, pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq, kitq darbuotojq,

Tevq) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq;
5.8. patydiq intervencija visuma priemoniq, taikomrl visiems patyditl dalyviams

(patiriantierns, besitydiojantiems, stebetojams), esant poreikiui itraukiant jq Tevus;

5.9. patydiq prevencijos ir intervencijos stebesena - patydiq situacijos mokykloje stebejimas,

renkant, aializuolint faktui ir informacij4, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam paZinimui bei valdymui,

reiSkinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimui.
6. Tvarkos apra5o paskirtis - padeti istaigos bendruomenei sukurti saugiq, vaiko asmenybes

augimui, brandai 
-ir 

ugdymuisi palanki4 aplink4. Saugios aplinkos kurimas apima glaudZiai

tarpusavyje susijusius, integraliai veikiandius komponentus: darZelio veikl4 ir valdym4, socialiniq ir
ernociniq-kompetencijq ugdymq, pozityvaus darZelio mikroklimato kurim4, ugdytiniq pozityviq

vertybiq formavim4 ir Tevq itraukimq/isitraukim4.
7. Darielio veikla ir valdymas:
7.1. atsakomybe.Dar|elio direktorius atsako uZ saugi4, sveikq, uZkertandi4 keli4 bet kokioms

smurto uprri$ko*r ir Zalingiems iprodiams aplink4. Saugios ir palankios ugdytiniams

aplinkos k[rimu rflpinasi darZelio vaiko geroves komisija (toliau - VGK);
7.2. vertybes. DarZelis puoseleja bendruomeni5kum4 ir pozityvias vertybes (mandagum4,

paslaugum4, rflpinimqsi kitais, pagarb1 ir pasitikejim4, lygiateisi5kum4, solidarum4 ir kt.), kurias

atitinka visq darZelio darbuotojq elgesys ir veikla;
7.3. elgesio normos. DarZelyje susitariama del elgesio normq/taisykliq, kuriose ai5kiai

reglamentuojamas tiek laukiams - pozityvus, tiek neleistinas - nepageidaujamas istaigos darbuotojq

irlar gu.,ru.rdiq paslaugas darZelyje Ugdytinitl elgesys, numatomi Ugdytiniq skatinimo,

motyvavimo vLpozityvq elgesi priemones ir bldai, jie yra Zinomi ir suprantami visiems darZelio

bendruomenes nariams,'jaii vadovaujasi kiekvienas darZelio darbuotojas, siekdamas sustiprinti

pozityvq Ugdytinitl elgesi;- '7.4. 
pareigybiq aprasai. DarZelio pareigybiq apra5uose numatyta atsakomybe uZ emoci5kai

saugios ugclymo(si) aplinkos darZelyje puoselejim4, reagavim4 i smurl4 ir patydias pagal nustatyt4

tvark4;
7.5. bendradarbiavimas. DarLehs, vykdydamas veiklas, orientuotas i smurto ir patydiq

prevencij4, bendradarbiauja su Tevais, vietos bendruomene, savivaldybeje esandiomis istaigomis ar

or gantzacijomi s, kitai s suintere suotai s asmenimi s.

8. Socialiniq ir emociniq kompetencijg ugdymas:
8.1. nuoseklus vaikq savgs paZinimo, empatijos, problemq ir konfliktq sprendimo, pykdio

valdymo, bendravimo ir kitq'roiiuliniq igudziq ugdymas vykdomas: integruojant savirai5k4

skatinandias veiklas i ugdymo turini, igyvendinant prevencines programas;

8.2. ugdytiniq iociaiiniq ir emociniq kompetencijq ugdymas vykdomas integruojant i ugdymo

turini; igyvendinant prevencines programas, organizuojant prasmingas, bendruomeniSkum4,

pilietiSkum4, saviraiSkq dalyvavim4 skatinandias veiklas;

8.3. pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos/kompetencijq tobulinimas (ne rediau kaip kart4 per

ketverius metus) vaikq socialiniq emociniq kompctencijq ugdymo srityje, taip pat nuolatinis

ugdymas (-sis) asmeniniq socialiniq ir emociniq kompetencijq'

9 . P ozityv aus d arZelio mikroklimato kii rimas :

besitydiojantysis/skriaudejas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias irlar prisidedantis



9.1. clarZelio bendruomenes nariq santykiai: kuriama ugdymo (si) aplinka palanki asmenybes

trgdiai, kuriami pozityvfls, tarpusavio pagarba ir pasitikejimu, bendromis vertybemis gristi santykiai.

Skatinami ir stiprinami bendrumo, tapatumo ir priklausymo DarZelio bendruomenei jausmai;

9.2. poziiyvaus mikroklimato kurimas ir puoselejimas yra nenutr[kstamas procesas, kuris

susidecla iS nuoseklitl etapq: esamos situaciios ivertinimo; DarZelio bendruomenes naritl

s4moningumo clidinin-ro ir f sitraukimo; tinkamq prevencijos ir intervencijos priemonirl

mikroklimatr.ri gerinti planavimo; priemoniq igyvendinimo ir jq veiksmingumo vertinimo.

10. ugdytiniq pozityviq vertybiq formavimas:
10.1. ugdytiniq dalyvavimas gerinant DarZelio ugdymo(si) aplink4: Ugdytiniai aktyviai

dalyvauja kuriant pozityvq DarZelio mikroklimat4, jt1 nuomone ir idejos yra i5klausomos ir
vertinamos, skatinamas bendruomeni5kumas, Ugdytiniq saviraiSkus dalyvavimas prasmingose

veiklose;
10.2. dalyvavimas vietos bendruomenes veiklose: sudaromos galimybes ir skatinamas

Ugdytinitl socialinitl ir emociniq kompetencijq taikymas ir itvirtinimas ivairiuose gyvenimo

kontekstuose.
11. Tdvq itraukimas/lsitraukimas:
11.1. skatinamas tevrl aktyvumo skatinimas: kuriant saugi4 ugdymo (si) aplink4, itraukiant

juos f priemoniq planavim4 ir igyvendinim4, kitas veiklas, atstovavimq vietos bendruomeneje;

it.Z, t.rq konsultavimas, informavimas patydiq ir smurto prevencijos, saugios aplinkos

D arLelyj e kfirimo klausimais.
12. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija;

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines

prieZi[ros istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymu, kitais istatymus igyvendinandiais teises aktais.

TI. PATYdIU STEBESENA IR PREVENCIJA DARZELYJE

13. Patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi DarLelio veiklos dalis, kurios planavimu,

organizavimu ir stebesena rlpinais DarZelio direktorius, VGK natiai, ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo pedagogai, o jQ vykdo visi DarZelio bendruomenes nariai.

14. DarZelio vadovas yra atsakingas uZ Tvarkos apra5o parengim4 ir vykdym4, uZ stebesenos

rezultatais paremto kasmetinio DarZelio patydiq prevencijos priemoniq plano parengim4, jo

pristatym4 bendruomenei ir vykdym4.^ 
iS. Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinim4 koordinuoja ne

maLiau 3 atsakingi asmenys, sudarantys patyiiq prevencijos ir intervencijos vykdymo grup9

(toliau - Vykdymo grupe). DarZelio vadovas Vykdymo grupes nariais paskiria tris VGI( narius,

kurie kasmet:
15.1. inicijuoja ir koordinuoja anonimines Ugdytiniq ir DarZelio darbuotojq apklausos

vykdym4 ir apibendrina jos rezultatus;
15.2. surenka apibendrintus duomenis i3 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogq

del DarZelyje fiksuotq prane5imq apie patydias ir atlieka j,4anahzE;

15.3, remiantis apklausos ir prane5imq apie patydias analizes duomenimis, rengia patydiq

prevencijos ir intervenciios priemoniq plan4;

1 5.4. aptariaturim4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano

turini VGI( posedyje;
15.5. ieikia siulymus DarZelio vadovui del patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq

igyvendinimo, darbuoiojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar intervencijos srityje ir
kitais klausimais;



15.6. teikia sifilymus DarZelio vadovui del Tvarkos apra5o tobulinimo;
15.7. atlieka kitus Tvarkos apra5e numatytus veiksmus.

16. Ikirnokyklilio ir priesmokyklinio ugdymo pedagogai kasmet i5analizuoja ir apibendrina

turimus pralesimgs apie paiydias, informuoja VGI( narius, koordinuojandius vykdymo Tvark4, apie

pr.r.n.iior, intervencijoi tuiLorrr.l priemoniq rezultatus, teikia kit4 svarbi4 informacij4, susijusi4 su

patydiomis.
11. Prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai vykdo patydiq stebesenq ir

prevencij4 savo grupeje:- 
11".i. kuria pslcirologi5kai saugll grupes mikroklimat4, nuolat stebi situacii4 grupeje ir aptaria

j4 su ugdytiniais;
ll.Z. ugdomosios veiklos metu aptaria su ugdytiniais patydiq formas: ai5kinasi, kas joms

btdinga, kaif jas atpaZinti, tinkamai reaguoti, kuo skiriasi patydios nuo konfliktines situacijos,

kokios yra pagalbos galimYbes;

17.3. tevtl susiiinkimq metu aptaria grupes mikroklimat4, vykdo pedagogini Svietim4 patydiq

prevencijos temomis, skatina nedelsiant tevus reaguoti i informacij4 apie patydias, bendradarbiauti

sprendZiant konfliktines sitr.racijas, kad jos neperaugtq i patydias;

17,4. analizuoja ir apibendrina turimus prane5imus apie patydias grupeje, informuoja VGI(
atsakingus narius upl. tuit ytq prevencijos priemoniq rezultatus, teikia kit4 svarbi4 informacij4,

susij usi4 su patydiomis.- 
1&. Sbcialinis pedagogas ir psichologas individualiq konsultacijq metu teikia bttin4

informacij4 DarZelio-darbuotojams apie specialiq poreikiq vaikq elgesio ypatumus patydiq

prevencijos tikslais.

rrr. PATYCIIT NTERVENCIJA DARZELYJE

19. Visais itariamq ir realiq patydiq atvejais kiekvienas mokyklos administracijos atstovas,

pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:' -19.1. 
isiki$a ltarus irlar pastebejus patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius

veiksmus;
19.2. primena ugdytiniui, kuris tydiojasi, darZelio nuostatas ir elgesio taisykles;

19.3. jei vaikui reikia pagalbos, kreipiasi ipagalb4 galindius suteikti asmenis (Tevus),

DarZelio darbuotojus ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

19.4. informuoja grupes aukletoj4 apie itariamas irlat ivykusias patydias;

19.5. atlieka kitus Tvarkos apraSe numatytus veiksmus.

20. DarLelio administracijos atstovo, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogo,

Svietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo veiksmai itarus irlar pastebejus elektronines

patydias ar gavus apie jas prane5im4:

20.1. i5saugo vykstandiq elektroniniq patydiq lrodymus ir nedelsiant imasi visq reikiamq

priemoniq elektroninems patydioms sustabdyti;- 
ZO.i. ivertina gresmg ugdytiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4, galindius

suteikti asmenis (Tevus, darZelio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

20.3. surenka informacij4 apie besitydiojandiq tapatybg, dalyviq skaidiq ir kitus galimai

svarbius faktus;
20.4. informuoia grupes aukletoj4 apie elektronines patydias ir pateikia irodymus (iSsaugot4

informacij4);
20.5. atlieka kitus Tvarkos apraSe numatytus veiksmus'

21. Grupes aukletojas gavgs informacij4 apie itariamas irlar ivykusias patydias:

2 1 . 1 . i5siai5kina situacij4, nustat o, ar tai patydiq atvej is;

21.2. organtzuoja individualius pokalbius su patydiq dalyviais, informuoja Tdvus, esant

poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;



/
21.3. atlieka kitus Tvarkos apra5e numatytus veiksmus.
22. Grupes aukletojas nesiliaujant patydioms ar esant sudetingesniam patydiq atvejui kreipiasi

i VGI( ar konkredius Tvarkos apra5e nurodytus asmenis ir perduoda surinktus faktus apie

netinkam4 elgesi.
23. VGI( (ar konkretls Tvarkos apra5e nurodyti asmenys), ivertinus turim4 informacij4:
23.1. numato veiksmq plan4, supaZindina suio nevykdymo pasekmemis skriaudej4 ir jo tevus,

esant poreikiui, koreguoja veiksmq planE;

23.2. informuoja darZelio Direktoriq apie esam? situacij4;
23.3. atlieka kitus Tvarkos apra5e numatytus veiksmus.
24. IJgdytiniui pasitydiojus i5 administracijos atstovo, ikimokyklinio ar prie5mokyklinio

ugdymo pedagogo, Svietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo asmuo pastebejgs irlar itargs
patydias turetq informuoti DarZelio direktoriq, kuris imasi Tvarkos apraSe ar kituose DarZelio

dokumentuose numatytq veiksmq.
25. DarZelio vadovas, suZinojgs apie darZelio darbuotojo patiriamas patydias arba DarZelio

darbuotojo tydiojim4si, privalo nedelsiant imtis priemoniq, numatytq Tvarkos apra5e.

26. Ktttems patydiq dalyviams pagal individualius poreikius DarZelyje teikiama Svietimo
pagalbos specialistrl ar pedagogq pagalba.

27. Tais atvejais, kai yra prieZasdiq, del kuriq negali bUti teikiama Svietimo ar kita pagalba ar

netikslinga j4 teikti darLelyje, grupes aukletojas irlar administracijos atstovas nukreipia ugdytini ir
jo Tevus i Vilniaus pedagoging-psichologing tarnyb4.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Duomenys, susijg su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu yra konfidencial[s ir naudojami tik
tiek, kiek tai bltina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas,
uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.


