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ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2021 metai 

 

 

TIKSLAS: 

Kurti ir palaikyti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką 

mokykloje. 

 

UŽDAVINIAI:  

1. Mažinti patyčių paplitimą mokykloje. 

2. Puoselėti mokyklos bendruomenės narių pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą.  

3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad mokiniai galėtų papasakoti apie patiriamą 

skriaudą ar patyčias.  

4. Ugdyti mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, 

streso įveikos, bendravimo, bendradarbiavimo ir kitus socialinius įgūdžius.  

 

PAGRINDINIAI PATYČIŲ MAŽINIMO ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI:  

1. Visi mokyklos bendruomenės nariai žino, koks elgesys laikomas patyčiomis. 

2. Visi bendruomenės nariai yra supažindinti su mokyklos „Patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo Širvintų pradinėje mokykloje tvarkos aprašu“.  

3. Visais įtariamų ir realių patyčių ar smurto atvejais kiekvienas mokyklos administracijos 

atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, mokyklos VGK narys, kitas darbuotojas į tai 

reaguoja mokyklos nustatyta tvarka.  

4. Mokykla, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su 

mokinių tėvais, vietos bendruomene, savivaldybėje esančiomis įstaigomis ar organizacijomis, kitais 

suinteresuotais asmenimis. 

 

TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS: 

 

Priemonės  
Atlikimo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Patyčių paplitimo mokykloje situacijos stebėsena 

1. Mokyklos socialinio konteksto, mikroklimato, patyčių 

situacijos stebėjimas. Duomenų rinkimas, analizė, pristatymas 

bendruomenei. 

2021 m. 

rugsėjis 

Socialinis 

pedagogas.  

Klasių mokytojai. 

2. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo atlikimas. Gautų 

duomenų analizė. Rezultatų panaudojimas klasių mikroklimatui 

gerinti.  

2021 m. 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. Klasių 

mokytojai. 

3. Tyrimų patyčių paplitimui mokinių tarpe įvertinti 

organizavimas. Dalyvauja 2, 3, 4 klasių mokiniai, jų tėvai ir 

mokytojai. Gautų duomenų analizė. Rezultatų panaudojimas 

klasių mikroklimatui gerinti.  

2021 m. 

kovas 

Socialinis 

pedagogas.  

Klasių mokytojai. 

4. Pakartotinio tyrimo patyčių paplitimui probleminių klasių 

mokinių tarpe įvertinti organizavimas. Gautų rezultatų 

sisteminimas, analizė. Poveikio priemonių numatymas. 

2021 m. 

balandis 

Socialinis 

pedagogas.  

Klasių mokytojai. 
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5. Mokyklos bendruomenės informavimas apie patyčių paplitimą 

mokykloje ir taikomas priemones patyčių situacijai mažinti. 

2021 m. 

2 kartus per 

metus 

mokyklos 

svetainėje, el. 

dienyne. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

6. Patyčių paplitimo mokykloje fiksavimas, informacijos apie 

patiriamas patyčias rinkimas, analizė ir patyčių intervencijos 

vykdymas.  

2021 m. 

nuolatos  

Socialinis 

pedagogas.  

Klasių mokytojai. 

7. Vaiko gerovės komisijos posėdžių „Patyčių prevencijos 

situacijos, pasiektų rezultatų ir problemų analizė, tobulinimo 

priemonių numatymas“ organizavimas.  

2021 m. 

kiekvieną 

pusmetį 

VGK 

pirmininkas. 

8. Budėjimo pertraukų metu organizavimas ir patyčių situacijos 

mažinimas.  
2021 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Klasių mokytojai. 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu 

1. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su „Patyčių 

prevencijos ir intervencijos priemonių planu 2021 metams“.  

Informacija pateikiama mokyklos tinklapyje. 

2021 m. 

sausis 

VGK 

pirmininkas. 

2. Pirmų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių ir jų 

tėvų supažindinimas su „Patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo Širvintų pradinėje mokykloje tvarkos aprašu“.  

Pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių tėvų 

susirinkimai, klasių valandėlės, mokyklos tinklalapis. 

2021 m. 

rugsėjis 

Pirmų klasių ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

mokytojai. 

3. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių paplitimu 

mokykloje, taikomomis prevencijos priemonėmis ir pasiektais 

rezultatais. 

2021 m. 

kiekvieną 

pusmetį 

VGK. 

Socialinis 

pedagogas.  

Mokyklos bendruomenės švietimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais 

1. Mokytojų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo srityje.  

Organizuojami 2 seminarai (mokymai) per metus. 

2021 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2. Pozityvaus klasės ir mokyklos mikroklimato formavimas. 

Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas.  

2 paskaitų organizavimas mokinių tėvams per metus.  

Informacijos mokinių tėvams (globėjams) teikimas apie Širvintų 

rajono PPT organizuojamas paskaitas. 

2021 m. 

VGK 

pirmininkas. 

Klasių mokytojai. 

3. Klasių valandėlių smurto, patyčių prevencijos klausimais 

mokiniams organizavimas.  

Kiekvienoje klasėje vedamos 2–3 klasių valandėlės per metus. 

2021 m. 

kovas 

spalis 

Socialinis 

pedagogas. 

Klasių mokytojai. 

4. Klasių valandėlių pozityvaus bendravimo, tinkamo elgesio 

formavimo klausimais mokiniams organizavimas. 

Kiekvienoje klasėje PPT psichologas veda 2 klasių valandėles 

per metus. 

2021 m. 

balandis 

lapkritis 

VGK 

pirmininkas. 

Klasių mokytojai. 

5. Pagalbos specialistų metodinių rekomendacijų, informacijos 

pateikimas patyčių prevencijos ir intervencijos tema mokyklos 

svetainėje. 

 

2021 m. 

kiekvieną 

pusmetį. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

6. Pagalbos specialistų metodinių rekomendacijų, informacijos 

pateikimas patyčių prevencijos ir intervencijos tema 

priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 klasių tėvų susirinkimuose. 

 

2021 m. 

rugsėjis 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 
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Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas 

1. Prevencinės ir intervencinės socialinių – emocinių įgūdžių 

mokymo programos „Antras žingsnis“ vykdymas. 

Dalyvauja visi 1–4 klasių mokiniai. 

2021 m. 

visus metus 
Klasių mokytojai. 

2. Prevencinės socialinių – emocinių įgūdžių mokymo 

programos „Zipio draugai“ vykdymas. 

Dalyvauja visi priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai. 

2021 m. 

visus metus 

Priešmokyklinio 

ugdymo gupės 

mokytojai. 

3. Patyčių prevencijos veiklos vykdymas pamokų metu.  

Patyčių prevencijos temų integravimas į mokomuosius dalykus. 

2021 m.  

pagal tematiką 

ir poreikį 

Klasių mokytojai. 

4. Integruotos dorinio ugdymo ir socialinio pedagogo pamokos  

1 klasių mokiniams „Patyčios. Kas tai?“ 

2021 m. 

lapkritis 

Socialinis 

pedagogas. 

Dorinio ugdymo 

mokytojai. 

5. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas tarptautinio projekto 

„Win-Win Conflikt“ veiklose. 

2021 m. 

visus metus 

K. Radzevič. 

Mokytojai. 

6. PPT psichologo konsultacijų mokiniams bendravimo, patyčių 

ir smurto prevencijos temomis organizavimas. 

2021 m. 

vasaris - 

gegužė 

VGK 

pirmininkas. 

7. Socialinio pedagogo vedamų pratybų socialiniams įgūdžiams 

formuoti organizavimas. 
2021 m. 

Socialinis 

pedagogas. 

8. Socialinio pedagogo individualių konsultacijų ir pratybų 

organizavimas tikslinių grupių mokiniams (elgesio sutrikimų ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, rizikos 

grupės mokiniams). 

2021 m. 
Socialinis 

pedagogas. 

9. Filmukų patyčių prevencijos ir intervencijos temomis 

stebėjimas, aptarimas pailgintos dienios grupės ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių užsiėmimų metu.  

2021 m. 
Socialinis 

pedagogas. 

10. Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlių organizavimas 

priešmokyklinio ugdymo grupėje.  
2021 m. 

Socialinis 

pedagogas. 

11. Patyčių prevencijos vykdymas mokinių vasaros stovyklos 

veiklos metu. 

2021 m. 

birželis 

Socialinis 

pedagogas. 

12. Akcijų pozityviam mokinių elgesiui formuoti ir intervencijai 

vykdyti organizavimas: 
2021 m. 

Socialinis 

pedagogas. 

12.1. Sąmoningumo didinimo mėnesio „BE PATYČIŲ“ veiklų 

vykdymas; 

2021 m. 

kovas 

Socialinis 

pedagogas. 

12.2. Draugo diena mokykloje. „Slaptas draugas“ šalia;  
2021 m. 

kovas 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

12.3. „Saujelė vaikiško gerumo“; 
2021 m. 

balandis 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

12.4. Tylos diena mokykloje; 
2021 m. 

balandis 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

12.5. „Gegužė – draugystės mėnuo“; 
2021 m. 

gegužė 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

12.6. „Saugaus eismo diena“; 
2021 m. 

rugsėjis 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 
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12.7. „Saugus internetas“; 

2021 m. 

spalis 

Socialinis 

pedagogas. 

Klasių mokytojai. 

12.8. tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas „Pažink ir 

priimk“; 
2021 m. 

lapkritis 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

12.9. „Kalėdinė gerumo akcija“. 
2021 m. 

gruodis 

Socialinis 

pedagogas. 

VGK. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją 

1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant patyčių 

atvejus mokykloje. 

2021 m. 

pagal poreikį 

VGK. Socialinis 

pedagogas. 

2. Bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus Širvintų savivaldybėje specialistais, Širvintų 

rajono policijos komisariato pareigūnais, Širvintų rajono PPT, 

kitomis suinteresuotomis institucijomis sprendžiant patyčių 

atvejus mokykloje. 

2021 m. 

pagal poreikį 

VGK. 

Socialinis 

pedagogas. 

 

______________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

2021 m. sausio 4 d. Vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimu (Protokolo Nr.1.) 


