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 VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS  

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VEIKLOS PROGRAMA 2022-2023 m.m. 

 

Nr. Veikla Preliminari data Atsakingas asmuo 

1 Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo veiklos 

programos 2022 - 2023 m.m. sudarymas ir tvirtinimas. 

rugsėjis VGK, darbo grupės nariai 

2 Supažindinimas su patyčių prevencijos ir intervencijos  tvarkos 

aprašu, veiklos programa, pranešimo apie patyčias forma. 

rugsėjis Darbo grupės nariai 

3 

 

      

       4 

Informacijos apie patyčias gimnazijoje rinkimas, sisteminimas, 

sklaida ir pagalbos organizavimas bei teikimas. 

 

„Patyčių dėžutės“ patalpinimas gimnazijos internetinėje 

svetainė. Priminimai apie ją gimnazijos bendruomenei. 

„Patyčių dėžutės“ stebėsena, atvejų sprendimas. 

nuolat 

 

 

nuolat 

Švietimo pagalbos specialistai bei visa 

mokyklos bendruomenė 

 

Švietimo pagalbos specialistai 

5 Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su reagavimo į 

patyčias ir pagalbos joms įvykus planu. 

rugsėjis  

 

VGK nariai, darbo grupės nariai 

6 Mokyklos bendruomenės informavimas apie pagalbos 

mokiniui, mokytojui, mokyklai teikiančių institucijų adresus ir 

telefonus. 

rugsėjis - lapkritis VGK nariai, švietimo pagalbos specialistai 

7 Internetinės apklausos apie patyčių mastą mokykloje (ir 

elektroninėje jos erdvėje) organizavimas, remiantis 

modifikuotu vaikų linijos klausimynu, jos rezultatų pateikimas 

spalis – lapkritis. Pagal 

poreikį mokslo metų 

eigoje 

Švietimo pagalbos specialistai, klasių 

vadovai 



mokyklos bendruomenei. Kitų aktualių gimnazijai tyrimų 

atlikimas 

 

8 Prevencinių akcijų gimnazijoje rengimas ir įgyvendinimas. visus mokslo metus Švietimo pagalbos specialistai, VGK 

nariai 

9 Aktualios informacijos apie patyčias, jų prevenciją bei pagalbos 

galimybes platinimas gimnazijos bendruomenėje (mokyklos 

svetainėje, moodle sistemoje, elektroniniame dienyne, 

mokyklos erdvėse). 

visus mokslo metus Švietimo pagalbos specialistai, VGK 

nariai, administracija, klasių vadovai 

10 Individualus, grupinis mokinių konsultavimas. visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Švietimo pagalbos specialistai 

11 Bendradarbiavimas su mokytojais, mokinių tėvais, globėjais. Jų 

konsultavimas. 

visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

VGK nariai, švietimo pagalbos specialistai 

12 Dalyvavimas seminaruose, mokymuose, konferencijose, 

kursuose. Savišvieta. 

visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Visa gimnazijos bendruomenė 

13 Mokinių gerovės, jų ugdymo, saugumo problemų aptarimas bei 

sprendimas pedagogų tarybos posėdžiuose ir kitose gimnazijos 

grupėse. 

pagal poreikį Švietimo pagalbos specialistai, VGK 

nariai, administracija, klasių vadovai 

14 Reikalingos pagalbos organizavimas, įvykus netikėtam ir/ar 

skaudžiam, su patyčiomis susijusiam įvykiui, kuris gali 

sutrikdyti įprastą gimnazijos bendruomenės narių veiklą. 

pagal poreikį Krizių valdymo komanda 

15 Specialistų (socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos 

specialisto, policijos atstovo ir t.t.) paskaitos mokiniams. 

pagal poreikį Socialinė pedagogė, psichologai, VGK 

nariai, administracija, klasių vadovai 

16 Projekto – nuotraukų parodos, skirtos gimnazijos 

bendruomenės sutelktumui, vienas kito pažinimui, savivertės 

bei pasitikėjimo savimi didinimui, organizavimas gimnazijos 

viduje. Projekto – nuotraukų parodos tema „Aš esu ypatingas ir 

galintis“. 

Kovas - balandis Švietimo pagalbos specialistai, klasių 

vadovai bei visa mokyklos bendruomenė 

17 Prevencinės programos „Taiki mokykla“ tęstinumas 

(mokiniams besimokantiems pagal specializuoto sporto 

ugdymo programą), jos turinio pritaikymas vaikams 

besimokantiems pagal nuotolinio ugdymo programą. 

Mokslo metų eigoje Švietimo pagalbos specialistai ir 

mokymus baigę pedagogai 

 


