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VILNIAUS ŽĖRUČIO PRADINĖS MOKYKLOS 

SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 

(Toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo 

mokykloje tvarką ir darbo organizavimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 

(2017 m. rugpjūčio  3 d. Nr. V-625). 

3. Smurto formos ir atpažinimo kriterijai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje (2017-10-10 

protokolo Nr. 2). 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įsatyme ir kituose 

įstatymuose. 

 

I. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 

ARTIMOJE APLINKOJE 

 

5. Mokyklos darbuotojų veiksmai (mokyklos darbuotojų veiksmų sekos schema kilus įtarimui 

dėl vaiko galimai patirto smurto artimoje aplinkoje pateikta 1 priede): 

5.1.bet kuris mokyklos darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje 

aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. Nesant 

galimybei pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, mokyklos darbuotojas, 

įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, tiesiogiai praneša savivaldybės 

administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui (savivaldybės administracijos vaiko teisių 

apsaugos skyrių kontaktai: http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsaugos-

istaigos/vaiko-teisiu-apsaugos-skyriai/savivaldybiu-vtas.html ) ir (ar) policijai. Mokyklos 

darbuotojas apie įtarimą, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, esant 

galimybei, nedelsdamas praneša mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.  

5.2.mokyklos vadovas, jo įgaliotas asmuo ar mokyklos darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai 

patyrė smurtą artimoje aplinkoje, tačiau dar negalintis užtikrintai to teigti, gali konsultuotis 

su mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariu, koordinuojančiu smurto prevencijos veiklos sritį, 

arba švietimo pagalbos specialistais (psichologu ar socialiniu pedagogu); nesant galimybių 

mokykloje — konsultuotis su savivaldybės švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės 



tarnybos specialistais. Mokyklos vadovas, jo įgaliotas asmuo ir (ar) mokyklos darbuotojas 

(kuriam vaikas atsiskleidė patiriantis smurtą, arba turintis gerą emocinį ryšį su vaiku, arba 

pastebėjęs smurto požymius) gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą 

artimoje aplinkoje. Pokalbio su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje, ypatumai 

pateikiami 2 priede; 

5.3.mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, 

galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės 

administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

5.4.mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pranešęs apie vaiko, galimai patyrusio smurtą 

artimoje aplinkoje, atvejį savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) 

policijai, informuoja mokyklos vaiko gerovės komisiją dėl pagalbos vaikui organizavimo ir 

(ar) teikimo; 

5.5.mokyklos vaiko gerovės komisija aptaria vaiko, galimai patyrusio smurtą artimoje aplinkoje, 

atvejį ir bendradarbiaudama su savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi 

nustato švietimo ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį (psichologinės pagalbos 

vaikui mokykloje, švietimo pagalbos ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, emocinės 

paramos telefonu ar kita), bendradarbiavimo su vaiko atstovais pagal įstatymą, kitomis 

institucijomis, užtikrinančiomis vaiko teisių apsaugą ir teikiančiomis pagalbą vaikui ir šeimai, 

aspektus (įstaigų, teikiančių pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams, 

kontaktai:www.jaunimolinija.lt/lt/infobankas). 

6. Nepranešimas savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai apie 

vaiko atstovų pagal įstatymą ir (ar) kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus užtraukia 

atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Visi dokumentai ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs 

ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti 

pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus jo interesus. 

8. Su šiuo Tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinti visi pedagogai ir mokyklos darbuotojai. 

Mokinių tėvai su Tvarkos aprašu supažindinti patalpinant jį mokyklos svetainėje ir išsiunčiant 

pranešimą elektroniniame dienyne. 

 


