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                                                                                                                                TMM direktoriaus 2021-03-01    
                                                                                                                                 įsakymu  Nr. V-111 
 

 
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TAURAGĖS 

MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tauragės meno mokyklos (toliau–TMM) smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
vykdymo tvarkos aprašas (toliau–Aprašas) parengtas vadovaujantis Smurto ir patyčių prevencijos 
įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 bei Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 
Tauragės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 5-895. 

2. Aprašas nustato smurto ir patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą 
Tauragės meno mokykloje.  

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:  
3.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės 

tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti 
psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui.  

3.2. Prevencija– tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos 
veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra 
nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba galimų problemų nustatymą, 
tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų 
planavimą;  

3.3. Intervencija – visuma priemonių, taikomų smurto ar patyčių atveju, visiems patyčių 
dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant jų tėvus 
(globėjus).  

 
II. SMURTO IR PATYČIŲ STEBĖSENA, PREVENCIJA IR INTERVENCIJA 

 
4. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi TMM veiklos dalis, kurios 

planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi TMM direktorius, mokytojai, būrelių vadovai, o ją 
vykdant dalyvauja visi TMM bendruomenės nariai.  

5. Kiekvienas TMM mokytojas, būrelio vadovas, administracijos atstovas, kitas darbuotojas 
privalo reaguoti į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 
amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių. 

6. Mokinio veiksmai įtarus, pastebėjus ar patyrus smurtą ir patyčias: 
6.1. mokinys, įtaręs, pastebėjęs smurtą ir patyčias nedelsiant žodžiu praneša mokytojui,  

būrelio vadovui, pagalbos mokiniui specialistui, vadovui. Jei jo neranda, informaciją apie 
pastebėtą smurtą ir patyčias palieka pas TMM sekretorę užpildydamas įvykio fiksavimo formą 
(priedas Nr. 1); 



6.2. patyręs smurtą mokinys, negalintis iškart informuoti apie įvykį, gali informuoti 
siųsdamas el. žinutę TMM direktoriui arba mokytojui/būrelio vadovui; 

6.3. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių negali to padaryti, tai apie įvykį informuoja 
TMM direktorių arba mokytoją, būrelio vadovą pirmąją po patirto smurto, atvykimo į TMM dieną.  

7. TMM administracijos atstovo, kito darbuotojo veiksmai įtarus, pastebėjus ar 
patyrus smurtą ir patyčias: 

  7.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius 
veiksmus; 

  7.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, TMM nuostatas ir elgesio taisykles; 
  7.3. esant mokinio sveikatai ir gyvybei pagalbos reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis: tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus TMM darbuotojus ar institucijas (pvz., policiją, 
greitąją med. pagalbą); 

  7.4. fiksuoja patyčių atvejį pranešimo apie patyčias formoje(priedas Nr. 1); 
  7.5. nedelsiant informuoja būrelio vadovą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias ir perduoda 

pranešimo apie patyčias formą. 
8. TMM mokytojo, būrelio vadovo veiksmai įtarus, pastebėjus ar patyrus smurtą ir 

patyčias:  
8.1. mokytojas, būrelio vadovas, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, 

nedelsiant informuoja TMM direktorių žodžiu, el. žinute; 
8.2. iki galo užpildo pranešimo apie patyčias formą (priedas Nr. 1) ir ją perduoda TMM 

direktoriui (jam nesant – pavaduotojui arba metodininkams); 
8.3. informuoja besityčiojančio ir patyčias patiriančio mokinio tėvus; 
8.4. organizuoja individualius korekcinius pokalbius su besityčiojančiu mokiniu ir TMM 

bendruomenės nariu, mačiusiu patyčias; 
  8.5. kartu su TMM direktoriumi arba jo paskirtu atsakingu darbuotoju, įvertinę turimą 

informaciją, dalyvauja numatant priemonių planą, darbui su patyčių atvejyje dalyvavusiais 
mokiniais, parengime. Supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus, (globėjus, 
rūpintojus) esant poreikiui dalyvauja koreguojant priemonių planą. 

9. Direktoriaus veiksmai gavus informaciją apie įtartas, pastebėtas ar patirtas patyčias ir 
smurtą: 

9.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pats arba įpareigoja mokytoją, būrelio 
vadovą informuoti mokinių, kurie dalyvavo patyčių atvejyje, tėvus;  

9.2. įpareigoja direktoriaus pavaduotoją arba metodininkus (atsižvelgiant į kuruojamas 
sritis) inicijuoti priemonių plano, darbui su patyčių atvejyje dalyvavusiais mokiniais, parengimą ir 
įpareigoja atlikti jo vykdymo priežiūrą. Priemonių planą parengti neilgiau kaip per penkias darbo 
dienas;  

9.3. įpareigoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui fiksuoti patyčių ir smurto atvejus 
registracijos žurnale; 

9.4. įvertinęs padėtį, nedelsiant organizuoja medicininės pagalbos suteikimą smurtautojui 
ar smurtą patyrusiam mokiniui;  

9.5. įvertinęs smurto laipsnį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, dėl smurto 
atvejo tyrimo gali kreiptis į policiją;  

  9.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuoja Tauragės apskrities vaiko 
teisių apsaugos skyriaus specialistus; 



  9.7. tais atvejais, kai reikalinga psichologo pagalba, suderinęs su Tauragės pagalbos 
mokytojui ir mokiniui centro direktoriumi, nukreipia mokinį ir/ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus) į 
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginę psichologinę tarnybą. 

10. Mokiniui pasityčiojus iš mokytojo, būrelio vadovo, administracijos atstovo ar kito 
darbuotojo, asmuo, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, nedelsdamas informuoja TMM direktorių, kuris 
imasi TMM tvarkos apraše ar kituose TMM dokumentuose numatytų veiksmų. 

11. Mokytojui, būrelio vadovui, administracijos atstovui ar kitam darbuotojui pasityčiojus iš 
mokinio, asmuo, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias nedelsdamas informuoja TMM direktorių, kuris 
imasi TMM tvarkos apraše ar kituose TMM dokumentuose numatytų veiksmų. 

12.TMM direktorius, sužinojęs apie darbuotojo patiriamas patyčias arba TMM darbuotojo 
tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. TMM administracija, mokytojai, būrelių vadovai sistemingai vykdo tėvų konsultavimą ir 

informavimą patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos kūrimo klausimais. Tėvai su šiuo 
Aprašu supažindinami tėvų susirinkimų metu.  

14. Nerečiau kaip kartą per mokslo metus TMM organizuojamas tyrimas dėl patyčių ir 
smurto atvejų. Su tyrimo duomenimis supažindinama visa TMM bendruomenė. 
          15. Pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją 
mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines 
socialines ir emocines kompetencijas.  

16. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo 
asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus 
interesus. 

17. TMM mokytojai ir kiti darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami el. paštu. 
18. Aprašas skelbiamas TMM internetinėje svetainėje. 

 
___________________ 

 
 
 
Apsvarstyta ir pritarta 
 
TMM pedagogų tarybos posėdyje 
2021-03-01 protokolas Nr.MOT-4 
 
 

  



TMM smurto ir patyčių prevencijos ir 
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 

                                                                                                                                  Priedas Nr. 1 

 

TAURAGĖS MENO MOKYKLA 
PRANEŠIMAS APIE PATYČIAS 

______________ 
Pranešimo data 

 

Bendrieji duomenys: 
kam pranešta apie patyčias:  

 

kas pranešė apie patyčias:  
 

kada vyko patyčios:  
 

kur įvyko patyčios:  
 

Kokia patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota: 
 fizinės: vaiko užgauliojimas veiksmais (pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, 

daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.); 
 socialinės: įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas 

yra nepageidaujamas ar atstumiamas; 
 elektroninės: patyčios, vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose 

vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų 
rašymas, skaudinantis bendravimas pokalbių kambariuose, vaiko asmeninio gyvenimo detalių 
viešinimas, tapatybės pasisavinimas ir pan.). 

 Kiti pastebėjimai (įrašyti)......................................................................................................... 
Ar yra žinoma apie tokio elgesio 
pasikartojimą: 
Duomenys apie patyčių dalyvius: 
vaiko/ų, patyrusio/ų patyčias, 
vardas, pavardė 

 

vaiko/ų, kuris tyčiojosi, 
vardas, pavardė 

 

vaiko/ų, stebėjusio/ų patyčias, 
vardas, pavardė, būrelis 

 

 

Informacija apie įvykį:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Veiksmų po įvykio planas su: 
vaiku, patyrusiu patyčias:  

 
vaiku, kuris tyčiojosi:  

 
stebėtojais:  

 
patyčių dalyvių tėvais:  

 
kitais mokyklos darbuotojais:  

 
 

  



TMM smurto ir patyčių prevencijos ir 
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 
Priedas Nr. 2 

 

PATYČIŲ IR SMURTO ATVEJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 
 

Eil. 
Nr. 

Data 

Atvejo lygmuo 
(įtartas, 

pastebėtas, 
patirtas) 

Atvejis 
(patyčios, 
smurtas) 

Kaltininkai Nukentėjusieji Taikytos priemonės Rezultatas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


