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VILNIAUS LOPSELIO-DARZNUO,,LAZDYNELISO'
SMURTO IR PATYdIU PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS

APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Lazdynelis" (toliau - Lop5elis-darZelis) Smurto ir patydiq prevencijos

ir intervencijos vykdymo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos apraSas) parengtas vadovaujantis

Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis patvirtintomis LR Svietimo ir

mokslo ministro 2017 m.kovo 22 d. isakymu Nr. V-190, LR Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.

rugpjudio 3 d. isakymu Nr. V-625 ,,Del rekomendacijq mokykloms del smurto artimojoje aplinkoje

atpaZinimo kriterijq ir veiksmq, kilus itarimui del galimo smurto artimoje aplinkoje".

Tvarkos apraSo tikslas - padeti istaigos bendruomenei sukurti vaiko asmenybes augimui, brandai

ir ugdymuisi palanki4 aplink4 Lop5elyje-darLelyje, kurioje vaikai jaudiasi gerbiami, priimti, saugls,

jq nuomone yra i5klausoma ir vertinama. Psichologine vaikq savijauta ir saugumas Lop5elyje-

darLelyje susijgs su emocine ugdytiniq, lop5elio-darLelio darbuotojq, tevq (toliau - Lop5elio-

darZelio bendruomenes nariai) gerove, jq tarpusavio santykiais.

Tvarkos apra5as nustato smurto ir patydiq stebesenos, prevencijos ir intervencijos vykdymq

LopSelyje-darZelyje.

Prevencija Tvarkos apra5e suprantama kaip priemones ir budai, kuriais siekiama uZkirsti keli4

socialines rizikos veiksniams atsirasti arba jq itakai sumaZinti, stiprinti apsauginius veiksnius.

Prevencija yra nuolatinis, cikliSkas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamq arba potencialiai

galimq problemq identifikavim4, tinkamq priemoniq joms sprgsti parinkim4 ir vykdym4, poveikio

i(si)vertinim4 ir tolesniq veiksmq planavim4.

Intervencija Tvarkos apra5e suprantama kaip LopSelio-darZelio vadovo, pavaduotojq, aukletojq,

prie5mokyklinio ugdymo pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq ir kitq darbuotojq koordinuoti

veiksmai, nukreipti i smurto ir patydiq stabdym4, taip pat - Svietimo pagalbos priemoniq visumq.
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rrr. sMUrrro ilt pATyaru TNTERVENCTJA LopsELyJE-DARzELyJE

14. Visais itariamq ir realiq smurto ir patydiq atvejais kiekvienas lop5elio-darZelio administracijos

atstovas, pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:

14.1. isiki5a itarus irlar pastebejus patydias, smurt4 - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius

veiksmus;

14.2. primena lopSelio-darZelio nuostatas ir elgesio taisykles;

14.3. jei reikia pagalbos, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus,globejus, rfipintojus)

ar Lop5elio-darZelio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba).

15. Darbuotojas apie itariamas irlar ivykusias patyiia.s informuoja grupes aukletojus,

15. 1. prieSmokyklinio ugdymo pedagogus irlar Lop5elio-darZelio vadov4.

16. Grupes aukletojas, prie5mokyklinio ugdymo pedagogas pastebejgs ar gavqs informacij4 apie

itariamas irlar ivykusias patyiia.s skubiai ai5kinasi situacij4, kalbasi su dalyviais, tdvais, stebi situacij4.

Pastebejus, kad patydios kartojasi, uZpildo praneSimo apie informuoja Lop5elio-darZelio vadov4,

numato veiksmq plan4 ir imasi sprgsti situacij4.

17. Darbuotojas apie itariam4 irlar ivykusi smurto atveji informuoja Lop5elio- darLelio vadov4 ar jo
igaliot4 asmeni

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo

asmeniniu gyvenimu yra konfidencialiis ir naudojami tik tiek, kiek tai bltina atsakingiems fiziniams ar

juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.


