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KAUNO ,,RYTO” PRADINĖS MOKYKLOS 

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021 M. 

,,ATSAKINGAS IR PAREIGINGAS PRADINUKAS“  

 

Tikslas – kurti ir palaikyti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai 

jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami. 

 

Uždaviniai:   
1. Mažinti patyčių paplitimą mokykloje, puoselėti mokyklos bendruomenės narių pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą.        
2. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad mokiniai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias;  

3. Ugdyti mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir 

bendradarbiavimo ir kitus socialinius įgūdžius. 

 

Pagrindiniai patyčių mažinimo įgyvendinimo principai:    
• Visi mokyklos bendruomenės nariai žino, koks elgesys laikomas patyčiomis, yra supažindinti  su mokyklos nustatyta smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka. 

• Visais įtariamų ir realių patyčių ar smurto atvejais kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos 

specialistas, mokyklos vaiko gerovės komisijos narys, kitas darbuotojas į tai reaguoja mokyklos nustatyta tvarka. 

• 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 PRIEMONIŲ PLANAS 

EIL. 
NR. 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI  

I.  PATYČIŲ PAPLITIMO MOKYKLOJE SITUACIJOS STEBĖSENA 

1.  Mokyklos socialinis konteksto, patyčių situacijos stebėjimas, duomenų rinkimas, 

analizė, pristatymas mokyklos bendruomenei. 

Spalis Socialinė pedagogė, 
klasių vadovai 

2.  1 klasių mokinių adaptacijos tyrimas, rezultatų analizė ir panaudojimas klasių 
mikroklimato gerinimui. 

Gruodis Psichologė 
 

3.  2, 3 ir 4 klasių mikroklimato tyrimai, rezultatų analizė ir panaudojimas klasių 

mikroklimato gerinimui. 

Vasaris–kovas  Psichologė, 
socialinė pedagogė 

4.  Patyčių paplitimo mokykloje fiksavimas, informacijos apie patiriamas patyčias 

rinkimas, analizė ir patyčių intervencijos vykdymas. 

Visus metus Klasių vadovai, 

VGK 

5.  Vaiko gerovės komisijos posėdis ,,Patyčių prevencijos situacijos, pasiektų 

rezultatų ir problemų analizė, tobulinimo priemonių planavimas”.  

Ne rečiau kaip 

kartą per 

pusmetį 

VGK pirmininkė 

6.  Mokinių saugumo užtikrinimo organizavimas. Visus metus Administracija 

II.  MOKYKLOS BENDRUOMENĖS SUPAŽINDINIMAS SU PATYČIŲ PREVENCIJOS VYKDYMU 

7.  Mokinių ir jų tėvų supažindinimas su „Kauno ,,Ryto” pradinės mokyklos 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“ ir kitais, mokinių elgesį ir 
mokyklos darbo tvarką reglamentuojančiais, dokumentais (tėvų susirinkimai, 

klasių valandėlės). Informacijos skelbimas  mokyklos interneto svetainėje. 

Sausis 

Rugsėjis 

Klasių vadovai 

8.  Mokyklos bendruomenės supažindinimas su „Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos 

patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planu ,,Atsakingas ir pareigingas 

pradinukas“ 2021 m. 

Sausis 

Rugsėjis 

Socialinė pedagogė 

9.  Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių paplitimu mokykloje, 

taikomomis prevencijos priemonėmis ir pasiektais rezultatais. 

Metų eigoje VGK 

III. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS KLAUSIMAIS 

10.  Visuotinis 1 klasių mokinių  tėvų susirinkimas: 

•  Mokyklos veiklą, mokinių elgesį ir kitų mokyklos darbo tvarką 
reglamentuojančių dokumentų pristatymas. 

•  Pagalbos specialistų pranešimai patyčių prevencijos ir intervencijos tema. 

•  Saugus kelias į mokyklą. 

Rugsėjis Direktorė,  
direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

pagalbos specialistai, 

bendruomenės pareigūnė 
11.  Akcija ,,Ar segi atšvaitą?“.  Socialinė pedagogė, 

bendruomenės pareigūnė 



12.  Tėvų susirinkimai pagal  LIONS QUEST prevencinę programą ,,Laikas kartu“. Visus metus Klasių vadovai, 

pagalbos specialistai 

13.  Pagalbos specialistų metodinių rekomendacijų, informacijos pateikimas patyčių 

prevencijos ir intervencijos tema mokyklos interneto svetainėje, informaciniuose 

stenduose. 

Visus metus Psichologė, 
socialinė pedagogė, 

VSP specialistė 
IV. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONĖS MOKINIAMS 

14.  Pozityvaus klasių ir mokyklos mikroklimato formavimas. Pageidaujamo mokinių 
elgesio skatinimas. 

Visus metus Klasių vadovai 

 

15.  LIONS QUEST prevencinės programos ,,Laikas kartu“ integravimas į klasių 
valandėles ir mokyklos ugdymo turinį (1–4 kl.).  

Visus metus Klasių vadovai 

 

16.  Klasių vadovų organizuojami renginiai, veiklos patyčių prevencijos temomis 

(pagal klasių vadovų veiklos planus). 

Visus metus Klasių vadovai 

 

17.  Fizinio aktyvumo skatinimo programos ,,Aktyvi mokykla” įgyvendinimas (1–4 

kl.). 

Visus metus Sveikatos priežiūros 

specialistė 
18.  Sveikatą stiprinančios mokyklos programos ,,Būkim sveiki!” įgyvendinimas (1–4 

kl.). 

Visus metus Sveikatos stiprinimo grupė 

19.  Socialinių įgūdžių ugdymo projektas ,,Ketvirtokas – pirmokui“. Visus metus Mokytojų metodinė grupė, 
klasių vadovai 

20.  Klasių valandėlės apie mokinių atsakingą, draugišką elgesį. Visus metus 

pagal planą 
Socialinė pedagogė, 

psichologė 
21.  Mokinių sąmoningumo ugdymo programa ,,Dėmesingas pradinukas“ (1–4 kl.). Visus metus Psichologė 
22.  Klasių valandėlės pagal saugumo internete programą ,,Būk  interneto genijus“ 

įgyvendinimas (3–4 kl.). 

Pagal planą Socialinė pedagogė 

23.  Saugesnio interneto dienos renginiai. Vasaris 4d kl. mokytoja, 

socialinė pedagogė 
24.  Mokinių viktorina ,,Ar buvai Kalbos šaly?“ (2–3 kl.). Kovas Logopedė,  

specialioji pedagogė 
25.  Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2021 renginiai. Kovas Socialinė pedagogė, 

psichologė 
26.  Klasės valandėlė ,,Aš tarp draugų“ (1 kl.). Rugsėjis Socialinė pedagogė 
27.  Mokinių mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas (1 kl.). Rugsėjis Socialinė pedagogė, 

psichologė 
28.  Socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Mes draugai“ (1–4 kl.). Rugsėjis–

gruodis 

Socialinė pedagogė 



 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė             Dovilė Rudelienė 

29.  Programa „Jaunųjų lyderių klubas“ (2–4 kl.). Rugsėjis–

gruodis 

Socialinė pedagogė 

30.  Pasaulinės Psichikos sveikatos dienos renginiai. Spalis Psichologė, 
socialinė pedagogė, 

VSP specialistė 
31.  Baltosios lazdelės diena 3 kl. mokiniams – partneris Kauno Prano Daunio 

centras. 

Spalis Bibliotekininkė 
Soc. pedagogė 

32.  Tarpmokyklinė interaktyvi  viktorina ,,Dėk žodį prie žodžio…” Spalis Logopedė 
33.  Tarptautinės Tolerancijos dienos renginiai. Lapkritis Psichologė, 

socialinė pedagogė 
34.  Tarptautinės žmogaus teisių dienos minėjimas ,,Mano teisės ir  pareigos“ (1–4 

kl.). 

Gruodis socialinė pedagogė 

35.  Labdaros akcija „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Gruodis Tikybos mokytoja, 

socialinė pedagogė 
V.  BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

36.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant patyčių atvejus mokykloje. Esant poreikiui Kasių vadovai, 

pagalbos specialistai, 

VGK 

37.  Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato pareigūnais, Kauno Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno 

PPT sprendžiant patyčių atvejus mokykloje. 

Esant poreikiui Pavaduotoja ugdymui,  

pagalbos specialistai 


