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SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Aprašo paskirtis – padėti užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos 

apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

 2. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis  Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Švietimo ir mokslo ministro 2017-03-22 įsakymu Nr. 

V-190. 

               3. Vartojamos sąvokos: 

               3.1. Prevencija – priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos 

veiksniams atsirasti ar jų įtakai mažinti. Prevencija yra nuolatinis procesas, parenkant tinkamas 

priemones joms spręsti ir vykdyti, įvertinant jų poveikį ir planuojant tolimesnius veiksmus. 

               3.2. Intervencija – mokyklos vadovo, pavaduotojo, mokytojų, kitų specialistų ir kitų 

darbuotojų  koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat –švietimo 

pagalbos priemonių visuma. 

 3.3. Fizinė bausmė – bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net 

ir nedideliam, sukelti ar vaikui fiziškai kankinti. 

 3.4. Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar 

netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar 

nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai. 

 3.4. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nustatyta kitaip. 

 4. Smurto prieš vaiką formos: 

 4.1. fizinis smurtas – tiesiogiai ar netiesiogiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš vaiką, taip pat 

fizinės bausmės, sukeliantys vaikui skausmą, darantys žalą arba keliantys pavojų jo gyvybei, 

sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui; 

 4.2. psichologinis smurtas – nuolatinis vaiko teisės į individualumą pažeidinėjimas, vaiko 

žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko raidos veiklos trikdymas, asocialaus elgesio 

skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantys žalą arba keliantys pavojų vaiko gyvybei, 

sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui; 

 4.3. seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaikų, kai naudojama prievarta, jėga ar 

grasinama arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba 

piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar 

priklausomumo; taip pat vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų pornografija, verbavimas, 

vertimas ir įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas arba 

kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų tvirkinimas; 

 4.4. nepriežiūra – nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių 

netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, darantys žalą ar keliantys pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, 

raidai. 

 5. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą. 

 



 

II SKYRIUS 

PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA 

 

 

 6. Įgyvendinimas: 

 6.1. lopšelio-darželio direktorius atsako už Rekomendacijų įgyvendinimą lopšelyje-

darželyje; 

 6.2. saugios ir palankios vaikams aplinkos kūrimu rūpinasi lopšelio-darželio Vaiko gerovės 

komisija. Ji parengia Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planą; 

 6.3. darbuotojų elgesys ir veikla atitinka šias vertybes: mandagumą, paslaugumą, 

rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, lygiateisiškumą ir kt.; 

 6.4. įstaigoje susitariama dėl elgesio taisyklių, pasirašant Gero elgesio kodeksą tarp 

darbuotojų; 

 6.5. darbuotojų pareigybės aprašais papildomi atsakomybe už emociškai saugios aplinkos 

puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias; 

 6.6. visi įstaigos darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir 

patyčių formos; 

 6.7. pastebėję smurtą prieš vaikus ar darbuotojus tą pačią dieną praneša direktoriui ar 

pavaduotojai ugdymui; 

 6.8. savaitės bėgyje visus smurto atvejus svarsto Vaiko gerovės komisija ir numato 

švietimo pagalbos ar kitos reikalingos pagalbos teikimo priemones; 

 6.9. su nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka supažindinami visi 

bendruomenės nariai pasirašytinai;  

 6.10. tėvų susirinkimų metu tėvus supažindinti su SEU įgyvendinimu įstaigoje ir susitarti 

dėl bendrų nuostatų. Vykdyti tėvų konsultavimą patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos 

kūrimo įstaigoje ir namuose kūrimo klausimais. 

 7. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: 

 7.1. įstaigos metiniame veiklos plane 2017-2018 m.m. pagrindiniu uždaviniu numatyti 

SEU įgyvendinimą; 

 7.1. priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdyti  socialinio emocinio ugdymo programą 

„Zipio draugai“; 

 7.2. ikimokyklinio ugdymo grupėse organizuoti Gyvenimo įgūdžių programą; 

 7.3. į ugdymo turinį integruoti LIONS OUEST prevencinę programą „Laikas kartu“; 

 7.4. pedagoginiai darbuotojai kartą į ketvirtį tobulina  profesinę kvalifikaciją vaikų 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdyme bei tobulina savo asmenines socialines ir emocines 

kompetencijas; 

 7.5. vaiko gerovės komisija reguliariai renka informaciją apie emocinės aplinkos saugumą, 

analizuoja duomenis, reflektuoja ir pristato kolektyvui. 

 8. Už numatytų priemonių įgyvendinimą atsakinga skiriu Ritą Motiejūnienę, direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, kaip vaiko gerovės komisijos pirmininkę. Įpareigoju atsakomybes paskirstyti 

tarp Vaiko gerovės komisijos narių.   

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

 9. Smurto prevencija įstaigoje įgyvendinama vadovaujantis 2017 m. vasario 4 d. Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais ir papildymais ir Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. Įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ 

 



___________________________  

Pridėti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis. 


