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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 
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2017-2018 M. M. 
 

Veiklos turinys 

 

Laikotarpis Vykdytojai 

Patyčių paplitimo gimnazijoje stebėsena  

1. Tyrimų patyčių paplitimui mokinių tarpe įvertinti  

organizavimas:  

1.1. Mokinių, mokinių tėvų, darbuotojų anketavimas; 

1.2. Rezultatų sisteminimas, analizė ir patyčių 

intervencijos vykdymas.  

1.3. Intervencijos priemonių numatymas; 

1.4. Tikslinių grupių patyčių intervencijai atranka (tam 

tikros klasės, klasių grupės ar mokiniai).  

2018 m.  

kovas 

 

 

 

2018 m.  

rugsėjis  

L. Aužbikavičienė, 

VGK nariai 

2. Patyčių paplitimo gimnazijoje fiksavimas,  

informacijos apie patiriamas patyčias rinkimas, analizė ir 

patyčių intervencijos vykdymas.  

2017 m. 

 2018 m. 

Klasių vadovai. 

L. Aužbikavičienė  

3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas: 

3.1. Patyčių prevencijos situacija gimnazijoje; 

3.2. Taikomųjų patyčių prevencijos priemonių 

veiksmingumo analizė. 

2017 - 2018 m. 

kiekvieną  

pusmetį  

L. Aužbikavičienė, 

VGK nariai 

Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu 

1. Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su „Smurto 

ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Tverų 

gimnazijoje tvarkos aprašu“. 

2. Klasių tėvų susirinkimai, klasių valandėlės, mokytojų 

tarybos posėdis, gimnazijos tinklapis. 

 

 

2017 m. 

rugsėjis 

 

 

E. Jurkuvienė 

3. Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su „Smurto 

ir patyčių prevencijos priemonių planu 2017- 2018 m.  

4. Tolerancijos diena.  

2017 m. 

 lapkritis  

E. Jurkuvienė, 

L. Aužbikavičienė 

5. Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su patyčių 

paplitimu gimnazijoje, taikomomis prevencijos 

priemonėmis ir pasiektais rezultatais.  

2017 - 2018 m.  

kiekvieną  

pusmetį 

L. Aužbikavičienė, 

VGK nariai 

Gimnazijos bendruomenės švietimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais 

1. Pozityvaus klasių ir gimnazijos mikroklimato 

formavimas. 

2. Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas. 

3. Aktyvus mokinių dalyvavimas formuojant paveikią 

bendravimo kultūrą klasėje, gimnazijoje. 

 

2017 m. 

2018 m. 

 

R. Kalnikaitė, 

VGK nariai 

4. Klasių valandėlių smurto, patyčių prevencijos 

klausimais mokiniams organizavimas. 

2017m. 

2018 m. 

L.  Aužbikavičienė, 

R. Kalnikaitė 

Klasių vadovai 

5. Tėvų švietimo renginių organizavimas: 

5.1. LEU lektorių paskaitos mokinių tėvams patyčių 

prevencijos ir intervencijos klausimais.  

2017 - 2018 m. 

kiekvieną 

pusmetį 

R. Kalnikaitė, 

VGK nariai 



6. Gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

patyčių prevencijos ar intervencijos srityje. Seminarų 

organizavimas. 

2017-2018 m. E. Jurkuvienė, 

VGK nariai 

7. Pagalbos specialistų metodinių rekomendacijų, 

informacijos pateikimas patyčių prevencijos ir 

intervencijos tema gimnazijos svetainėje.  

2017 m. 

kiekvieną 

pusmetį 

L. Aužbikavičienė, 

VGK nariai 

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas 

1. Prevencinės ir intervencinės socialinių - emocinių 

įgūdžių mokymo programos „ Zipio draugai“ vykdymas. 

  Dalyvauja 1- os klasės mokiniai. 

2017m. 

 2018 m. 

D. Zelepugaitė 

2. Patyčių prevencijos veiklos vykdymas pamokų metu. 

3. Patyčių prevencijos temų integravimas į mokomuosius 

dalykus.  

2017-2018 m. 

pagal tinkančią 

tematiką ir 

poreikį 

Dalykų mokytojai 

4. Dalyvavimas kino edukacijos projekte „Kino busas“. 

Dalyvauja 1-8 ir I-IV g. kl. mokiniai. 

2017 m.  

lapkritis 

E. Jurkuvienė 

5. Socialinio pedagogo individualių konsultacijų ir pratybų 

 organizavimas tikslinių grupių mokiniams (elgesio 

 sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems  

mokiniams, rizikos grupės mokiniams). 

 2017 m. 

 2018 m. 

L. Aužbikavičienė 

6. Akcija ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ 2018 m.  

kovas 

L. Aužbikavičienė, 

R. Kalnikaitė 

7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

 vartojimo prevencijos programos vykdymas 1-8 ir I-IV g. 

 klasėse. 

2017-2018 m. Dalykų mokytojai,   

klasių vadovai. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant patyčių prevenciją 

1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant 

 patyčių atvejus gimnazijoje. 

2017-2018 m. 

pagal poreikį 

VGK nariai 

2. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba 

 sprendžiant patyčių atvejus gimnazijoje. 

2017-2018 m. 

pagal poreikį 

VGK nariai 

3. Bendradarbiavimas su Rietavo sav. Policijos 

 komisariatu sprendžiant patyčių atvejus gimnazijoje. 

2017-2018 m. 

pagal poreikį 

VGK nariai 

4. Vaiko gerovės komisijos posėdžių su suinteresuotomis 

 institucijomis patyčių prevencijos klausimais 

 organizavimas. 

2017-2018 m. 

pagal poreikį 

VGK nariai 
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