
 
 

KAUNO RAJONO GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 2019 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS   

 

TIKSLAS: Kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto prievartos apraiškoms, aplinką gimnazijoje. 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS 
ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 
VEIKLOS APTARIMAS 

1.Supažindinti 

mokyklos 

bendruomenę su 

patyčių prevencijos 

vykdymu 

Supažindinti I klasių ir naujai atvykusius mokinius bei jų tėvų su 

smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno r. 

Garliavos J. Lukšos gimnazijoje tvarkos aprašu ir priemonių planu; 

Supažindinti naujai įdarbintus gimnazijos bendruomenės narius su 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno r. 

Garliavos J. Lukšos gimnazijoje tvarkos aprašu ir priemonių planu 

V. Vitkauskas, 

Ž. Bastienė, 

G. Orintienė, 

klasių vadovai 

Sausis–gruodis 

I klasių mokinių bei jų 

tėvų susirinkimai, 

klasių valandėlės 

Supažindinti gimnazijos mokytojus su patyčių paplitimu gimnazijoje, 

taikomomis prevencijos priemonėmis ir pasiektais rezultatais 

L. Kuncevičienė, 

G. Orintienė 
Rugpjūtis 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

Bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kauno r. 

švietimo skyriumi, PPT, policijos komisariatu ir kt. institucijomis 

sprendžiant patyčių atvejus mokykloje 

G. Orintienė Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

2. Vykdyti  tęstinę 

patyčių ir smurto 

prevenciją 

Integruoti patyčių prevencijos temas į mokomuosius dalykus (pagal 

ugdymo plano 9 priedą) 

Mokytojai, klasių 

vadovai, PM 

specialistai 

Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti klasės valandėles smurto ir patyčių prevencijos temomis, 

tikslines apklausas smurto ir patyčių situacijų išaiškinimui ir 

sprendimui 

Klasių vadovai, 

PM specialistai 
Pagal poreikį 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Rengti individualius prevencinius pokalbius su mokiniais bei jų 

tėvais 

Klasių vadovai, 

PM specialistai 
Pagal poreikį 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Bendradarbiauti su gimnazijos specialistais sprendžiant iškilusias 

patyčių ir/ar smurto problemas 
Klasių vadovai Pagal poreikį 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Rengti ir įgyvendinti socializacijos projektus, dalyvauti 

prevenciniuose konkursuose, akcijose 

Mokytojai,  

klasių vadovai, 

PM specialistai 

Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 
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Parengti metodines rekomendacijas patyčių prevencijos ir 

intervencijos tematika mokyklos internetinėje svetainėje 

PM specialistai Sausis–gruodis - 

3. Teikti 

individualią bei 

grupinę socialinę ir 

psichologinę 

pagalbą 

moksleiviams, 

tėvams/ globėjams, 

mokytojams, 

klasių vadovams 

Individualiai konsultuoti mokinius, turinčius psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei jų tėvus/globėjus, klasių 

vadovus, mokytojus  

L. Labatmedienė Sausis–gruodis 
Veikla aptariama su 

pagalbos gavėjais 

Individualiai konsultuoti mokinius (smurtavusius ar patyrusius 

smurtą, turinčius elgesio sutrikimų, rizikos grupės mokinius) 
G. Orintienė Pagal poreikį Veikla aptariama su 

pagalbos gavėjais 

Registruoti, analizuoti patyčių ir smurto atvejus gimnazijoje,  

išsiaiškinti jų priežastis ir teikti pagalbą moksleiviams, tėvams/ 

globėjams, mokytojams, klasių vadovams 

Klasių vadovai 

VGK nariai 
Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

pagalbos gavėjais  

4. Padėti 

gimnazijos 

bendruomenei 

optimizuoti 

ugdymo procesą 

pasinaudojant 

tiriamosios veiklos 

rezultatais 

Atlikti naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą 

L. Kuncevičienė 
Spalis, 

lapkritis 

Pedagogų susirinkime, 

I klasių tėvų 

susirinkime, 

pokalbiuose su klasių 

vadovais 

Rinkti ir atnaujinti klasių Socialinių pasų duomenis 
G. Orintienė 

Klasių vadovai 

Spalis–

lapkritis 

VGK posėdyje 

 

Parengė socialinė pedagogė G. Orintienė 


