
                                                                                                                                                  PATVIRTINTA 

Gimnazijos Direktoriaus 

                                                                                                                 įsakymu Nr. V-151 

                                                                                                     2017-10-20 

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 

PLANAS 

Eil.Nr. Priemonės Laikas  Atsakingi asmenys 

1. Pristatyti su švietimo įstatymo 

pakeitimais rekomendacijas smurto 

prevencijai, patyčių prevencijos 

tvarkos aprašą klasių auklėtojų 

metodiniame susirinkime 

2017-08-28 L.Juškevičienė 

2. Pristatyti su švietimo įstatymo 

pakeitimais rekomendacijas smurto 

prevencijai, patyčių prevencijos 

tvarkos aprašą metodinių grupių 

susirinkimuose 

2017-08-09 mėn. L.Juškevičienė, 

V.Ratiukienė 

3. Supažindinti I –ų klasių mokinius su 

gimnazijos darbo tvarkos ir mokinio 

elgesio taisyklėmis pasirašytinai 

2017-09 mėn. I-ų klasių auklėtojai 

4. Priminti II – IV klasių mokiniams 

gimnazijos vidaus darbo tvarkos ir 

mokinio elgesio taisykles 

pasirašytinai 

2017-09 mėn. II –IV klasių 

auklėtojai 

5. Stiprinti mokytojų budėjimą  

pertraukų ir renginių metu. 

2017-2018 m.m. Administracija 

6. Organizuoti integruotas pamokos I–ų 

gimnazijos klasių mokiniams, 

siekiant supažindinti su 

administracija ir švietimo pagalbos 

specialistais 

2017-09-15/21 L.Juškevičienė 

7. Teikti individualią pagalbą 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams, siekiant sėkmingesnės 

integracijos klasėje ir gimnazijoje 

2017-09 mėn. R.Kibildienė 

R.Bubnienė 

8. Pakoreguoti smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos tvarkos 

aprašą 

2017 -10 mėn. L.Juškevičienė 

9. Parengti smurto ir patyčių 

prevencijos priemonių planą 

2017-10 mėn. L.Juškevičienė 

10. Atlikti patyčių lygio nustatymo 

tyrimą 

2017-11 mėn. R.Bubnienė 

V.Ratiukienė 

11. Supažindinti Gimnazijos 

bendruomenę  su smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos tvarkos 

aprašu 

2017-11mėn. L.Juškevičienė, 

V.Ratiukienė 



12. Organizuoti mokymus mokytojams 

,,Kaip atpažinti smurtą ir patyčias” 

2017 – 11 mėn V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

13. Organizuoti klasės valandėles 

,,Konfliktas ar patyčios” I-II kl. 

2017-11 mėn. V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

14. Organizuoti renginius Tolerancijos 

dienai 

2017 – 11mėn. L.Pranskūnaitė 

15. Dalyvauti smurto prevencijos ir 

intervencijos mokymuose 

2017 -12 mėn. V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

L.Juškevičienė 

16. Organizuoti veiksmo savaitę ,,Be 

patyčių” 

2018-03 mėn. VGK 

17. Tirti gimnazijos mikroklimatą  2018-03 mėn. V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

18. Organizuoti akciją ,,Gegužė – mėnuo 

be smurto prieš vaikus” 

2018-05 mėn. V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

L.Juškevičienė 

19. Kaupti ir platinti mokytojams 

metodinę literatūrą ir metodines 

rekomendacijas smurto ir  patyčių 

prevencijos klausimais 

2017-2018 m.m. B.Norkuvienė 
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