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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai

Patyčių paplitimo mokykloje stebėsena
1. Tyrimo patyčių paplitimui

mokinių tarpe įvertinti
organizavimas

Lapkričio
mėn.

Psichologė

2. 1 kl. mokinių adaptacijos tyrimas Spalio
mėn.

Psichologė

3. 5 kl mokinių adaptacijos tyrimas Rugsėjo
mėn.

Psichologė

4. Pakartotinis patyčių paplitimui
mokinių tarpe įvertinti tyrimas

Birželio
mėn.

Psichologė

5. Pakartotinis 1 kl. mokinių
adaptacijos tyrimas

Sausio
mėn.

Psichologė

6. Pakartotinis 5 kl. mokinių
adaptacijos tyrimas

Gruodžio
mėn.

Psichologė

7. Patyčių paplitimo mokykloje
fiksavimas, informacijos apie
patiriamas patyčias rinkimas,

analizė ir patyčių intervencijos
vykdymas.

Nuolatos Klasių vadovai
Socialinė pedagogė

VGK nariai

8.
Vaiko gerovės komisijos

posėdžių organizavimas. Patyčių
prevencijos situacija mokykloje.

Taikomų patyčių prevencijos
priemonių veiksmingumo

analizė.

Po I-ojo ir
II- ojo

pusmečio

VGK nariai

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu
1. Mokinių ir jų tėvų

supažindinimas su „Patyčių
prevencijos ir intervencijos

vykdymo Ežerėlio pagrindinėje
mokykloje tvarkos aprašu“

Klasės mokinių tėvų
susirinkimas, klasės valandėlė,

mokyklos tinklapis.

Rugsėjo
mėn.

Klasių vadovai

2. Mokyklos bendruomenės
supažindinimas su „Patyčių
prevencijos priemonių planu

2018 – 2019 m. m. Pateikiama
mokyklos tinklapyje.

Rugsėjo
mėn.

VGK nariai



3. Mokyklos bendruomenės
supažindinimas su patyčių

paplitimu mokykloje,
taikomomis prevencijos

priemonėmis ir pasiektais
rezultatais.

Mokslo
metų eigoje

Psichologė
VGK nariai

Mokyklos bendruomenės švietimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais
1. Pozityvaus klasių ir mokyklos

mikroklimato formavimas.
Pageidaujamo mokinių elgesio

skatinimas.

Mokslo
metų eigoje

Klasių vadovai
Socialinė pedagogė

2. Klasių valandėlių smurto,
patyčių prevencijos klausimais

mokiniams organizavimas.

Esant
poreikiui

Klasių vadovai
Psichologė

3. Tėvų švietimo renginių
organizavimas, lektorių paskaitos

mokinių tėvams patyčių
prevencijos ir intervencijos

klausimais.

Esant
poreikiui

VGK nariai

4. Mokyklos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas.

Esant
poreikiui

VGK nariai

5. Pagalbos specialistų metodinių
rekomendacijų, informacijos

pateikimas patyčių prevencijos ir
intervencijos tema mokyklos

svetainėje.

Mokslo
metų eigoje

VGK nariai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas
1. Prevencinės ir intervencinės

socialinių – emocinių įgūdžių
mokymo programos „Zipio
draugai“ (1 kl.), „Obuolio

draugai“ (2 kl.), „Įveikiame
kartu“ (3 kl.) vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Socialinė pedagogė
Psichologė

2. Emocinio intelekto ugdymo
programos „Patyčių prevencija
klasėje“ (4, 5, 6 kl.) vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Socialinė pedagogė

3. Savęs pažinimo programos 7 kl.
vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Socialinė pedagogė

4. Pasitikėjimo ugdymo programos
8 kl. vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Socialinė pedagogė

5. Gyvenimo įgūdžių lavinimo
programos 9 kl. vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Psichologė

6. Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos programos

10,11,12 kl. vykdymas.

Mokslo
metų eigoje

Visuomenės sveikatos specialistė

7. Alkoholio, tabako ir kitų
psichotropinių medžiagų

vartojimo prevencijos programos
„Renkuosi atsakingai“ 7, 8 kl.

vykdymas.

Mokinių
rudens

atostogų
metu

Socialinė pedagogė
Klasių vadovai

Visuomenės sveikatos specialistė

8. Socializacijos programos „Atrask 09/10 mėn. Socialinė pedagogė



save“ 9, 10 kl. vykdymas. Psichologė
Klasių vadovai

Kūno k. mokytojas.
9. Patyčių prevencijos veiklos

vykdymas pamokų metu. Patyčių
prevencijos temų integravimas į

mokomuosius dalykus.

Pagal
tinkančią

tematiką ir
poreikį

Klasių vadovai
Dalykų mokytojai

10. Patyčių prevencijos vykdymas
mokinių vasaros stovyklos

metu.

Birželio
mėn.

Socialinė pedagogė

11. Akcijų pageidaujamam mokinių
elgesiui formuoti ir intervencijai

vykdyti organizavimas

Mokslo
metų eigoje

Klasių vadovai
VGK nariai

12. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ Kovo mėn. VGK nariai
13. Viešosios įstaigos „Visos

mūzos“ inicijuotas kino
edukacinis projektas

„Susitikimas“7,8,9 kl.

Rugsėjo
mėn.

M. Gavėnienė

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją
1. Bendradarbiavimas su  mokinių

tėvais sprendžiant patyčių
atvejus mokykloje

Esant
poreikiui

VGK nariai
Socialinė pedagogė

Klasių vadovai
2. Bendradarbiavimas su Kauno

rajono Noreikiškių nuovados
policijos komisariatu sprendžiant

patyčių atvejus mokykloje

Esant
poreikiui

VGK nariai

Suderinta 2018 m. rugsėjo 12 d. Vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimu (Protokolo
Nr.   )
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