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PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018 M. 

 

Veiklos turinys Atlikimo laikas 

 

Atsakingi asmenys 

Patyčių paplitimo gimnazijoje stebėsena  

 

1.Tyrimas „Patyčių masto įvertinimas 

gimnazijoje“, ikimokyklinio ugdymo skyriuje 

„Kregždutė“ 

2018 m. lapkritis Socialinė pedagogė, 

psichologė, klasių 

vadovai, VGK nariai, 

metodininkė 

2. Patyčių paplitimo gimnazijoje fiksavimas, 

informacijos apie patiriamas patyčias rinkimas, 

analizė ir patyčių intervencijos vykdymas. 

2018 m. Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė 

3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas: 

- patyčių prevencijos situacija gimnazijoje, 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ 

- taikomų patyčių prevencijos priemonių 

veiksmingumo analizė. 

2018 m. II pusmetis VGK pirmininkė, 

VGK nariai, klasių 

vadovai, grupių 

auklėtojos 

Gimnazijos bendruomenės švietimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais 

 

1. Klasių valandėlių smurto, patyčių 

prevencijos klausimais mokiniams 

organizavimas.  

(Prevenciniai užsiėmimai vaikams: konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs 

pažinimo). 

2018 m. Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė,  

grupių auklėtojai 

2. Tėvų švietimas smurto ir patyčių prevencijos 

temomis tėvų susirinkimų metu. 

2018 m. Klasių vadovai,  

grupių auklėtojai, 

socialinė pedagogė 

3. Pagalbos specialistų metodinių 

rekomendacijų, informacijos pateikimas 

patyčių prevencijos ir intervencijos tema 

gimnazijos internetinėje svetainėje 

2018 m. Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas 

 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos 

vykdymas. 

2018 m. Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2. Prevencinės ir intervencinės socialinių – 

emocinių įgūdžių mokymo programos „Antras 

žingsnis“ vykdymas. 

2018 m. 3a ir 3b klasių 

mokytojos 

3. Prevencinės ir intervencinės socialinių – 

emocinių įgūdžių mokymo programos 

2018 m. 1a  2, 4 klasių 

mokytojos, 



„Įveikiame kartu“ ir „Zipio draugai“ 

vykdymas. 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

4. Socialinio pedagogo individualių 

konsultacijų organizavimas tikslinių grupių 

mokiniams (specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, mokiniams augantiems 

socialinės rizikos šeimose 

2018 m. Socialinė pedagogė, 

Klasių vadovai 

5. Akcijų pageidaujamam mokinių elgesiui 

formuoti organizavimas 

- Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“ 

- „Dalinkime vienas kitam gerumą“ 

 

 

2018 m. kovas 

2018 m. gruodis 

 

 

VGK nariai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją 

 

1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais 

sprendžiant patyčių atvejus gimnazijoje. 

2018 m. 

(pagal poreikį) 

VGK nariai 

2. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos 

tarnybos specialistais sprendžiant patyčių 

prevencijos klausimus gimnazijoje. 

2018 m. 

(pagal poreikį) 

VGK nariai 

3. Bendradarbiavimas su Akmenės rajono 

policijos komisariato specialistais sprendžiant 

patyčių prevencijos klausimus gimnazijoje. 

2018 m. 

(pagal poreikį) 

VGK nariai 

4. Bendradarbiavimas su Paramos šeimai 

centro socialiniais darbuotojais sprendžiant 

patyčių prevencijos klausimus gimnazijoje. 

2018 m. 

(pagal poreikį) 

VGK nariai 
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