PATVIRTINTA
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazijos direktorės
2019 m. rugsėjo 9 d.
Įsakymu Nr. V-305
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA
2019-2020 M.M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas: užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
Uždaviniai:
1. Teikti pagalbą smurto ir patyčių atvejais ir vykdyti patyčių prevenciją.
2. Rengti diskusijas, renginius smurto ir patyčių ir panašaus netinkamo elgesio temomis,
bendradarbiauti tarpusavyje.
3. Šviesti mokinių tėvus smurto ir patyčių prevencijos temomis.
4. Tęsti dalyvavimą Olweus programoje, siekiant mažinti patyčias

Priemonės tikslui ir uždaviniams įgyvendinti:
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

VGK nariai

Preliminari
vykdymo
data
Iki spalio
mėn.

1.

Priminimas
(mokytojams)
apie smurto ir
patyčių
prevencijos ir
intervencijos
vykdymo
gimnazijoje
tvarkos aprašu ir
priemonių planu.

2.

Mokinių tėvų
Klasių vadovai Spalio 1d. supažindinimas
17d.
su smurto,
patyčių
prevencijos ir
intervencijos
vykdymo
mokyklos tvarkos
aprašu ir
priemonių planu
klasių tėvų

Laukiami rezultatai

1.Bendradarbiavimas,
informacijos sklaida.
2.Gimnazijos
bendruomenė ir
mokinių tėvai kasmet
apibendrins turimus
pranešimus apie
patyčias ir kitas
asocialaus elgesio
apraiškas.
1.Bendradarbiavimas,
informacijos sklaida.
2.Gimnazijos
bendruomenė ir
mokinių tėvai kasmet
apibendrins turimus
pr nešimus apie
patyčias ir kitas
asocialaus elgesio
apraiškas.

Pastabos

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

susirinkimų metu
ir/ar per el.
dienyną.
Klasės valandėlės Klasių vadovai Ne rečiau
skirtos patyčių
kaip kartą
reiškinio
per mėnesį
aptarimui.
Dalyvavimas
Olweus
programoje
Užsiėmimai 1-12
kl. mokiniams
smurto ir patyčių
prevencijos
temomis.
Mokytojų
budėjimas
pertraukų metu
pagal sudarytą
tvarkaraštį
Klasių auklėtojai
stebi patyčių,
smurto situaciją
klasėse,
išanalizuoja ir
apibendrina
turimus
pranešimus apie
patyčias.
Apibendrintos
informacijos apie
patyčias vaiko
gerovės
komisijos
posėdžio metu
analizavimas.
Dalyvavimas
Olweus
programoje.
Anoniminė vaikų
apklausa dėl
patyčių,siekiant
sužinoti patyčių
apraiškas
gimnazijoje
Tolerancijos
dienos minėjimas

J.Petrucina
L. Chaleckaja

Mokslo
metų bėgyje

Klasių
Per mokslo
vadovai,
metus
mokytojai
dalykininkai,
mokiniai
Klasių vadovai Per mokslo
metus

Bendradarbiavimas,
patyčių reiškinio
geresnis pažinimas,
informacijos sklaida.

Mokiniai bus
padrąsinti kreiptis
pagalbos.
Stebimas mokinių
elgesys, užtikrinamas
mokinių saugumas.
Patyčių reiškinio
geresnis pažinimas
bei valdymas.

VGK nariai,
klasių vadovai

Ne rečiau
kaip kartą
per pusmetį

Patyčių reiškinio
geresnis pažinimas
bei valdymas,
sukurtas veiksmų
planas.

VGK nariai

Lapkričio
mėn.

Remiantis analizės
duomenimis
rengiamas/
koreguojamas
patyčių prevencijos ir
intervencijos
priemonių planas.

J.Petrucina
L.Chaleckaja

Lapkričio
mėn.

Pagarbūs tarpusavio
santykiai.

10. Akcijos „Savaitė
be patyčių“
vykdymas.

11. Informacinis
stendas
,,Draugystės
simboliai ‘‘
14.
Informacijos dėl
patyčių
prevencijos ir
intervencijos
priemonių
skleidimas
internetiniame
gimnazijos
puslapyje

Mokinių
tarybos nariai
Klasių
vadovai,
mokytojai
dalykininkai,
mokiniai
L. Chaleckaja
J.Petrucina
Klasių
vadovai,
mokytojai
dalykininkai,
mokiniai.
J.Petrucina

VGK nariai

SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ala Vakar

Kovo mėn.

Draugiški ir pagarbūs
mokinių santykiai.

Kovo mėn.

Informacijos sklaida.

Per mokslo
metus

Informacijos sklaida

