TVIRTINU
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Anelauskienė
2017 m. rugpjūčio 28 d.
VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
2017-2018 M. M.

Veiklos turinys

Vykdymo data

Atsakingi
asmenys
Mokyklos bendruomenės supažindinimas su *Aprašu ir vykdymo tvarka
1. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su
Mokyklos
„Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo
direktorius,
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje tvarkos
klasių vadovai
aprašu“:
1.1. mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje;
2017 m. rugpjūčio mėn.
1.2. mokyklos aptarnaujantis personalas –
2017 m. rugpjūčio mėn.
išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje;
1.3. mokiniai – klasės valandėlių metu.
2017 m. rugsėjo mėn.
1.4. mokinių tėvai – tėvų susirinkimų metu.
2017 m. rugsėjo mėn.
2. Vykdymo grupės narių (VGK) supažindinimas su 2017 m. rugpjūčio mėn. Vykdymo grupės
„Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
(VGK)
prevencijos priemonių planu 2017–2018 m. m.“
pirmininkas
VGK posėdyje.
3. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su
2018 m. kovo mėn.
Vykdymo grupė
smurto ir patyčių atvejais mokykloje, taikomomis
(VGK nariai)
prevencijos priemonėmis ir pasiektais rezultatais.
Smurto ir patyčių mokykloje atvejų stebėsena ir analizė
1. Tyrimo dėl patiriamų smurto ir patyčių atvejų tarp
Socialinis
mokinių organizavimas:
pedagogas,
1.1. anketinė apklausa 2–4, 5–8 klasėse;
2018 m. sausio/vasario psichologas,
1.2. rezultatų sisteminimas, duomenų analizė,
mėn.
VKĮ grupė
bendruomenės informavimas, rekomendacijų
2018 m. vasario mėn.
parengimas;
1.3. intervencijos priemonių numatymas;
2018 m. kovo mėn.
1.4. tikslinių grupių/asmenų patyčių intervencijai 2018 m. kovo mėn.
numatymas (atskiros klasės, klasių grupės ar
pavieniai mokiniai).
2. Patyčių atvejų mokykloje pranešimų fiksavimas,
2017–2018 m. m.
Vykdymo grupė
priemonių taikymo registravimas, analizė ir
(VGK nariai),
intervencijos vykdymas.
klasių vadovai,
bendruomenės
nariai

3. Projekto „Pozityvus konfliktų sprendimas“
vykdymas:
3.1. 5–8 klasių mokiniams;
3.2. 1–4 klasių mokiniams.
4. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas.

Psichologas

I pusmetį
II pusmetį
Kiekvieno mėnesio
paskutinį antradienį/
pagal poreikį
Mokyklos bendruomenės švietimas
1. Pozityvaus klasių ir mokyklos mikroklimato
2017–2018 m. m.
formavimas. Pageidaujamo mokinių elgesio
skatinimas. Aktyvus mokinių dalyvavimas
formuojant paveikią bendravimo kultūrą klasėje,
mokykloje, renginiuose.
2. Klasių valandėlių smurto ir patyčių prevencijos
2017–2018 m. m.
(pagal klasių vadovų
klausimais mokiniams organizavimas.
ugdomosios veiklos
planus)

3. Tėvų švietimas: visuotinis tėvų susirinkimas
„Smurto ir patyčių atvejai ir jų įtaka mokyklos
mikroklimatui“.

2017 m. gruodžio mėn.

4. Bendradarbiavimas su Vilkaviškio ŠPT: kursai
tėvams „Pozityvios tėvystės mokymai“.

2017 m. lapkričiogruodžio mėn.

Vykdymo grupė
(VGK nariai)

Socialinis
pedagogas,
klasių vadovai

Socialinis
pedagogas,
psichologas,
klasių vadovai
Vykdymo grupės
(VGK)
pirmininkas,
socialinis
pedagogas
ŠPT psichologė
D. Lenčiauskienė

(iki 10 susitikimų)

5. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo srityje.

Pagal poreikį

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
klasių vadovai
Vykdymo grupės
(VGK)

6. Informacijos sklaida progimnazijos internetinėje
2017–2018 m. m.
svetainėje https://azuolopro.lt
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas
1. Prevencinių programų įgyvendinimas ir
2017–2018 m. m.
koordinavimas:
1.1. Gyvenimo įgūdžių programa „LIONS QUEST“
6–7 klasių
(6–7 klasėse)
vadovai
1.2. Ankstyvoji prevencinė programa
„Zipio draugai“ (PUG ir 1 klasėje)

PUG, 1–4 klasių
vadovai

1.3. „Obuolio draugai“ (2 ir 4 klasėse)
1.4. „Įveikime kartu“ (3 klasėje)
1.5. Saugumo įgūdžių programa
„Saugok ir gerbk mane" (2 klasėje).

2018 m. sausio–vasario
mėn.

2. Smurto ir patyčių prevencijos temų integravimas į
mokomuosius dalykus ir neformalųjį ugdymą,
socialines-pilietines veiklas.

2017–2018 m. m.

Psichologas,
socialinis
pedagogas
Dalykų
mokytojai,
pagalbos

3. Socialinio pedagogo užsiėmimai klasėse
socialiniams įgūdžiams formuoti.

2017–2018 m. m.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, sprendžiant Pagal poreikį
smurto ir patyčių atvejus mokykloje.
2. Bendradarbiavimas su Vilkaviškio savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Vaiko teisių
apsaugos skyriumi, Vilkaviškio r. policijos
komisariatu, Socialinės pagalbos centru, Vilkaviškio
ŠPT, sprendžiant smurto ir patyčių atvejus
progimnazijoje.
3. Susitikimai su lektoriais, konsultantais ir/ar kitais
suinteresuotais gerosios praktikos sklaidos
asmenimis prevencijos klausimais.

Pagal poreikį

Pagal poreikį

mokiniui
specialistai
Socialinis
pedagogas
Vykdymo grupė
(VGK nariai),
klasių vadovai
Vykdymo grupė
(VGK nariai)

Vykdymo grupė
(VGK nariai)

*Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje
tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-117.

PRITARTA
Vaiko gerovės komisijos
2017 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio
protokolo nutarimu Nr. 7.15-11

