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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS REAGAVIMO Į 

SMURTĄ IR PATYČIAS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU TVARKA 

 

Tvarka parengta atsižvelgiant į pasikeitusias mokymosi sąlygas (mokymasis nuotoliniu būdu) 

ir vadovaujantis Smurto prevencijos mokykloje įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 8.5. 

punktu.  

1. Mokytojas, pastebėjęs patyčias: 

1.1. žodžiu ir žinute į e. dienyną įspėja netinkamai besielgiantį mokinį; 

1.2. pasikartojus patyčioms įspėja netinkamai besielgiančio mokinio tėvus / globėjus žinute į e. 

dienyną; 

1.3. apie situaciją informuoja (pasirinktu būdu) klasės auklėtoją ir / ar socialinį pedagogą.  

2. Socialinis pedagogas įvertina situaciją ir informuoja mokyklos vadovą.  

3. Mokytojas ir / ar klasės vadovas situaciją aptaria su klasės mokiniais.  

4. Socialinis pedagogas išsiaiškina patyčių atvejį (atvejus): 

4.1. su patyčių atveju susijusiems mokiniams ir jų tėvams rašo pranešimą į e. dienyną, prašo 

parašyti paaiškinimą apie situaciją; 

4.2. situacija išsiaiškinama ir priimami susitarimai dėl stebėjimo.  

5. Esant reikalui organizuojamas VGK pasitarimas per Microsoft Teams, ZOOM 

platformas (VGK, tėvai, mokiniai, mokytojai dalyvauja esant poreikiui).  

6. Įvertinus atvejį informuojama PK ir VTAS.  

7. Patyčių fiksavimas: 

7.1. įrašai dienyne (pastaba, žinutė, paaiškinimas); 

7.2. situacijos aprašas; 

7.3. įrašas registracijos žurnale;  

7.4. esant reikalui pokalbio telefonu aprašas; 

7.5. įrašai elektroninėje platformoje „Patyčių dėžutė“; 

7.6. esant reikalui VGK posėdžio Microsoft Teams, ZOOM platformose protokolas.  

8. Supažindinimo su reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu etapai: 

8.1. su Tvarka pedagoginiai darbuotojai supažindinami per e. dienyną;  

8.2. su Tvarkos aprašo išrašu klasių vadovai supažindina mokinių tėvus / globėjus / rūpintojus 

per e. dienyną. 

9. Klasių vadovai:  

9.1. bendravimo etiketą, patyčių ir kitų nederamų veiksmų interneto erdvėje temą bei 

atsakomybę aptaria su klasės mokiniais; 

9.2. pokalbius apie bendravimo internetinėje erdvėje etiką fiksuoja e. dienyne; 

9.3. esant reikalui bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais: socialiniais 

pedagogais ir psichologu;  

9.4. apie patyčių atvejus informuoja mokyklos vadovą ir / ar pavaduotojus ugdymui. 

10. Tėvai: 

10.1. iškilus patyčių atvejui elektroninėje erdvėje kreipiasi į klasės auklėtoją, socialinį 

pedagogą, mokyklos vadovą arba praneša apie tai naudodamiesi mobiliąja programėle „Patyčių 

dėžutė“ arba apsilankę el. svetainėje https://patyciudezute.snerisvilkaviskis.lt, interneto karštąja 

linija  švarusinternetas.lt; 

10.2. nuolat primena vaikams neskelbti internetinėje erdvėje asmeninės informacijos: namų 

adreso, telefono numerio, asmens kodo, klasės, kurioje mokosi, ir kt.; 

10.3. informuoja vaikus, kad negalima atskleisti slaptažodžių, taip pat ir prisijungimo prie 

virtualių pamokų nuorodų kitiems žmonėms, padeda vaikams susikurti saugius 

slaptažodžius; 

https://patyciudezute.snerisvilkaviskis.lt/
http://www.švarusinternetas.lt/
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10.4. padeda vaikui nustatyti saugumo ir privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose, 

išsiaiškina, nuo kokio amžiaus juose savo paskyras gali kurtis vaikai; 

10.5. esant galimybei pasidomi, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu; 

10.6. primena vaikams, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus 

elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje. 

11. Techninę pagalbą mokytojams teikia nuotolinio ugdymo tvarkos apraše paskirti IT 

mokytojai, specialistai. 

 

JEIGU SUSIDŪRĖTE SU PATYČIOMIS 

INFORMUOKITE mokyklos vadovą ir / ar jo paskirtus atsakingus, iš anksto visiems 

žinomus asmenis sutartu būdu.  

 

NELIKITE VIENAS SUSAVO JAUSMAIS IR IŠGYVENIMAIS  

Netinkamas, nepagarbus elgesys, įvairūs išpuoliai gali sukelti pačius įvairiausius jausmus  nuo 

įsiūčio iki nevilties ir bejėgiškumo. Pasidalinkite tuo su žmonėmis, kuriais pasitikite –  kolegomis ar 

/ ir švietimo pagalbos specialistais. 

 

VISUOMET REAGUOKITE  

Nesivelkite į kovą, nesikarščiuokite,  išlaikykite pusiausvyrą. Jeigu neturite galimybių ar jums 

nepavyksta reaguoti iš karto, tuomet imkitės priemonių vėliau. Nenumokite ranka ir neignoruokite – 

tikėtina, kad netinkamas elgesys savaime nesiliaus. 

 

  IEŠKOKITE PAGALBOS IR PARAMOS  

Aptarkite tai, kas įvyko ar vyksta, su kolegomis. Tikėtina, kad jie irgi susiduria su panašiomis 

problemomis, drauge ieškokite sprendimų. 

 

NAUDINGOS NUORODOS: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas 

https://www.draugiskasinternetas.lt/kaip-saugiai-naudotis-internetusiauciant-

koronaviruso-pandemijai/ 

 https://www.bepatyciu.lt/tevams/a pie-elektronines-patycias/ 

 https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-primena-kaip-

mazinti-patyciaselektronineje-erdveje 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas
https://www.draugiskasinternetas.lt/kaip-saugiai-naudotis-internetusiauciant-koronaviruso-pandemijai/
https://www.draugiskasinternetas.lt/kaip-saugiai-naudotis-internetusiauciant-koronaviruso-pandemijai/
https://www.bepatyciu.lt/tevams/a%20pie-elektronines-patycias/
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-primena-kaip-mazinti-patyciaselektronineje-erdveje
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-primena-kaip-mazinti-patyciaselektronineje-erdveje

