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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Valdorfo darZelio ,,Saltinelis" (toliau darZelis) smurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos apra5as) parengtas vadovaujantis ,,Smurto
prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis" patvirtintomis LR Svietimo ir mokslo
ministro 201'7'm.kovo 22d. isakymu Nr. V-l90.

2. Tvarl<os apra5o paskirtis - padeti darZelio bendru.omenei uZtikrinti sveik4, sauglQ, uZkertandi4
keli4 smurto, prievartos apraiSkoms aplink4, kuri yra psictrologi5kai, dvasiSkai ir fiziSkai saugi.

3. Tvarlkos apra5as nustato smurto ir patydiq stebesenos, prevencijos ir intervencijos vykdym4
darZelyje.

4. Tvarlkos apra5o tikslas - siekiant ugdyti pozityvrl vaiko elgesi ir sukurti draugi5k4 ir saugi4
atmosferq, nustatyti, kokie turi buti daromi veiksmai individualiu, grupes, mokyklos, Seimos lygmeniu.

5.Tvarkos apraSas parengtas vadovauj antis Siais principais :

5.1. lygiateisi5kumo ir neabejingumo patydiq ir smurto apraiSkoms - i smurt4 ir patydias butina
reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines orientacijos, negalios, religines ar tautinds
priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;

5.2. atsakomybes uZ kiekvieno bendruomenes nario saugum4 - kiekvienas darZelio administracijos
atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos specialistas ar kirtas darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie
smurt4 ir patydias, turi reaguoti ir tai stabdyti;

5.3. teikiamos pagalbos efektyvumo - veiksmq turi blti imamasi visais atvejais, nepriklausomai
nuo prane5aniliqiq apie smurt4 ir patydias amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq
ar patiriandiq patydias amZiaus ir pareigq.

6. Tvarlios apra5e vartojamos s4vokos:
6.1. Patyiios, smurtasr - tai psichologing ar fi jegos persvar? turindio asmens ar asmenq

grupes tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant
psichologing iar fizing Zalqkitam asmeniui. Patydios (

ninti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti
urtas) gali buti tiesiogines (atvirai puolant ir /

ar uZgauliojarrt) ir / ar netiesiogines (skaudinant be ti g:ines agresijos):
grasinimas, ujimas,6. 1 . I . Zodines patydios, smurtas: pravardZiavimas

uZkabinejimas, erzinimas, Zeminimas ir kt.;
6.1 .2. fi zines patydios, smurtas : smfgiavimas, yrnas, draskymas,

spaudimas, dusinimas, uZkabrLnejimas, turtine Zala ir kt.
6.1.3. socialines patydios: socialine izoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
6.1 .4. nr:prieZiura: fi zinis apleistumas (nesirupi vaiko maistu, apranga, higiena, fizine

sveikata, saug;ia aplinka), emocinis apleistumas ( i vaiko psichologiniai poreikiai -
nebendraujama su vaiku ir pan.), socialinis apleistumas (nr:sirupinama vaiko socializacija,
iSsilavinimu)

6. 1 .5. patydios kibernetineje erdveje: skaudinandi ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq ir /
ar paveikslelir4 siuntinejimas, vie5as gandq skleidimas, iq duomenq ir komentary skelbimas,
tapatybes pasiLsavinimas siekiant sugriauti ger4 vardq santykius, paZeminti ir kt.

6.2. Patyiias, smurt4 patiriantis vaikas - ugdyti
6.3. Besityiiojantysis/skriauddjas - vaikas ar

prisidedantis prie jq;

irs, i5 kurio yra tydiojamasi;

uZgauliojimas,

mu5imas, spardymas,

suauggs, inicijuojantis patydias, smurtq irlar
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6.4. Patyiias, smurtq patiriantis suauggs - adrninistracijos atstovas, pedagogas, Svietimo
pagalbos speoialistas ar techninis darbuotojas, i5 kurio tytiojasi ugdytinis (-iai);

6.5. Patyiiq, smurto steb6tojas - vaikas, matantis ar Zinantis apie patydias, smurt4;
6.6. Prr:vencin6 veikla - veikla, skirta patydiq rizikai malinti, imantis darZelio bendruomenes

nariq (vaikq, administracijos atstovq, pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq, kitq darbuotojq, tevq
(globejq, r[pintojq) Svietimo, informavimo ir kitq priemo.niq;

6.7. Patyiliq, smurto intervencija - visuma priLemoniq, taikomq visiems patydiq, smurto
dalyviams (patiriantiems, besitydiojantiems, stebetojams), esant poreikiui itraukiant jq tews (globejus,
r[pintojus);

6.8. Pafyiiq prevencijos ir intervencijos steb6sena - patydiq situacijos lop5elyje-darZelyje
stebejimas, renkant, analizuojant faktus ir informacijE, srrarbiil Sio reiSkinio geresniam paZinimui bei
valdymui, reiilkinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

7. Tvarlkos apra5as parengtas vadovaujantis Jungtiniq T'autq vaiko teisiq konvencija; Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZilros lstatymu,
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq ista:ymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymu, Srnurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, kitais istatymus
igyvendinandiLais teises aktais.

II. SMURTO IR PATYdIU STEBESENz\ IR PREVENCIJA DARZELYJE

8. DarZelyje draudZiama bet kokia smurto ir patydiq Forma, nukreipta: vaikq prie5 vaikus; darZelio
darbuotojq prieS vaikus; vaikq pries darZelio darbuotojus; darZelio darbuotojq prie5 kitus darZelio
darbuotojus; rzaikq tevq pries vaikus, darZelio darbuotojus.

9. Smurto ir patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi darZelio veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebesena r[pinasi vadovas, Vaiko geroves komisijos nariai, grupirl aukletojai,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jos vykdyme dalyvrruja visi darZelio bendruomenes nariai.

10. DarZelio vadovas yra atsakingas uZ darZelio Tvarkos apra5o parengim4 ir vykdym4, uZ
stebesenos rezultatais paremto kasmetinio darZelio smurto ir patydiq prevencijos priemoniq plano
parengim4, jo pristatym4 bendruomenei ir vykdym4.

11. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdvmo tvarkos igyvendinim4 koordinuoja
Vaiko geroves komisija, kuri kasmet:

I 1.1. iniicijuoja ir koordinuoja apklausos vykdym4 ir apibendrina jos rezultatus;
I L2. surenka apibendrintus duomenis i5 grupiq aukle,tojq ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui del

darZelyje fiksruotq prane5imq apie smurt4 ir patydias ir at..rieka jq analizg;
I1.3. va.dovaujantis apklausos ir praneSimq apie snrurt4 ir patydias analizes duomenimis, rengia

smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq plan4;
1 1.4. aptaria turimq informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikyrno plano

turini Vaiko g;eroves komisijos posedyje;
1 1.5. teikia si[lymus darZelio vadovui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq

igyvendinimo, darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais
klausimais;

I 1.6. teikia sitlymus vadowi del darZelio Tvarkos apra5o tobulinimo;
1 1.7. atlieka kitus darZelio Tvarkos apra5e numatytus veiksmus.
12. Grupiq aukletojos kasmet iSanalizuoja ir apibenrlrina turimus praneSimus apie patydias,

informuoja Vaiko geroves komisijos narius apie prevenci'r:s, intervencijos taikomq priemoniq
rezultatus, teil<ia kit4 svarbi4 informacijq, susijusiq su smurtu ir patydiomis.

13. Su dlarZelio nustatyta smurto ir patydiq prevenci.jos ir intervencijos tvarka pasira5ytinai
supaZindinami visi darZelio bendruomenes nariai.

14.DaiLelis, vykdydamas veiklas, orientuotas i smuulo ir patydiq prevencijE, bendradarbiauja su
vaikq tevais, tiietos bendruomene, savivaldybeje esandionris istaigomis ar organizacijomis, kitais
suinteresuotais asmenimis.

15. Socj.aliniq ir emociniq kompetencijq ugdymas vlrkdomas darZelio pasirinktu b[du.



16. Pedagoginiai darbuotojai ne rediau kaip kart4 per: ketl,erius metus tobulina kvalifikacijq vaikq
socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines
kompetencijas.

17. Pozi.tyvus darZelio mikroklimato k[rimas ir puoselejimas yra nenutr[kstamas, cikli5kas
procesas, susidedantis i5 penkiq nuosekliq etapq:

17.1. esamos situacijos ivertinimo: darLelio Vaiko geroves komisija, vadovaudamasi darZelio
veiklos kokyb,ei isivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais bfldais (apklausa,
stebejimu, po1<albiais ar kt.), kasmet renka informacij4 ap:ie ugdymo(si) aplinkos saugumq, darlelio
bendruomenes nariq tarpusavio santykius ir identifikuoja, analizuoja aktualias problemas;

17.2. darLelio bendruomenes nariq s4moningumo didinimo ir isitraukimo: pozityvaus darZelio
mikroklimato kurimu ir pozityviq vertybiq puoselejimu ni'pinasi darZelio vadovas, darZelio vaiko
gerovds komisija, i Siproces4 isitraukia visi darZelio bendruomenes nariai, sprendimq ieskoma kartu
diskutuojant ir tariantis;

17.3. tirkamq prevencijos ir intervencijos priemonirl (taip pat ir prevenciniq programq

igyvendinimo) mikroklimatui gerinti planavimo: numatornLos prevencijos ir intervencijos priemones
(toliau - priennones), siekiant sprgsti identifikuotas problernas, rnaZinti su jomis susijusius rizikos
veiksnius ir diidinti apsauginiq veiksniq itak4;

17.4. darlelio darbuotojai pagal pasiskirstytur 41ssfur)rrlybes igyvendina numatytas priemones.
Priemoniq iglvendinim4 koordinuoja darZelio vadovo pasilkirtas darZelio darbuotojas;

17.5. kasmet analizuojami pasiekti rezultatai, sdkme:s veiksniai ir trukdZiai, numatomos
galimybes tob,ulinti priemones.

III. SMURTO IR PATYdIU INTERVENCIJA DARZELYJE

18. Visaris itariamq ir realiq smurto ir patydiq atvejaisr kiekvienas darZelio administracijos atstovas,
pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuc,t;ojas reaguodamas:

18.1. isiki5a itarus irlar pastebejus patydias - nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius
veiksmus;

18.2. primena vaikui, kuris tydiojasi, darZelio nuostatas ir elgesio taisykles;
18.3. jei vaikui reikia pagalbos, kreipiasi i pagalbq galirrdius suteikti asmenis (tevus (globejus,

r[pintojus) ar darZelio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
18.4. inLformuoja grupiq aukletojus ar direktoriausi pavaduotojE ugdymui apie itariamas irlar

ivykusias patydias ar smurto atvejus;
18.5. tiesiogiai informuoja vienq i5 Vaiko geroves l,romisijos nariq apie itariamas irlar ivykusias

patydias (ar ellektronines patydias), kartu pateikia uZpildytrtr pranesimo apie patydias form4 (Priedas Nr.
1).

19. Grupes aukletojas gavgs informacij4 apie itarian:r'as irl'ar ivykusias patydias, smurt4:
19.1 . iSsiaiSkina situacij4, nustato , ar tai smurto, patlrdiq atvejis;
19.2. organintojaindividualius pokalbius su smurto, patydiq dalyviais, informuoja tevus (globejus,

r[pintojus), esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
19.3. vlkdo tolesng smurto, patydiq situacijos stebesen4;
19.4. ui:pildo prane5imo apie smurt4, patydias formrl (Priedas Nr. 1), j4 perduoda Vaiko gerov€s

komisijos pinnininkui.
20. UZtrtildytq formE priemgs asmuo (Vaiko gerol',3s komisijos pirmininkas) form4 registruoja

Smurto ir palgdiq registracijos Zurnale:
20.1. ne,sibaigus smurto, patydiq situacijai, imasi sprgsti smurto, patydiq atveji;
20.2. esant sudetingesnei situacijai, inicijuoja Vaiko geroves komisijos posedi.
21. Vaiko geroves komisija, ivertinusi turim4 inforn:racij4:
21.1. numato veiksmq plan4 (gali buti individuali)s pokalbiai su skriaudeju, skriaudZiamuoju,

stebetojais, jqL tevais, kt. priemones), supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis skriaudej4 ir jo tevus
(globejus, r[pintojus), esant poreikiui koreguoja veiksmq planq;

21.2. informuoja darZelio direktoriq apie esam4 situacij4;



21.3 vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analintoja, organizuoja pakartotinius susirinkimus
situacijos ivertinimui.

22,Darielio bendruomends nario, itarusio smurt4 ar patydias ar liudijusio smurto ar patydiq atveji,
gavusio apie jas pranesim4, veiksmai:

23. Vaikui pasitydiojus iS administracijos atstovo, pedagogo, Svietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebejgs irlar itargs patydias turetq informuoti darteho direktoriq, kuris imasi
darZelio Tvarkos apra5e ar kituose dokumentuose numatytq veiksmq.

24. DarZelio direktorius, suZinojgs apie darbuotojo patiriamas patydias arba darbuotojo
tydiojim4si, p rivalo nedelsiant imtis priemoniq.

25. Kitiiems patydiq dalyviams pagal individualius poreikius darZelyje teikiama Svietimo pagalbos
specialistq ar pedagogq pagalba.

26. Taisr atvejais, kai darZelyje nera Svietimo pagalbos specialistq ar yrakitq prieZasdiq, del kuriq
negali bUti teikiama Svietimo ar kita pagalba arba netikslinga j4 teikti darZelyje, grupes aukletojas irlar
administracijos atstovas siundia vaik4 ir jo tevus i Kaurno pedagoging psichologing tarnybq ar kit4
Svietimo, psic,hologing pagalbq teikiandi4 istaig4.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Yisi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencial[s ir naudojami tik tiek, kiek tai b[tina atsakingiems fiziniams ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.

28. Kielcvienq mokslo metq pabaigoje atliekama darZelio bendruomenes nariq apklausa, siekiant
i5siaiSkinti smurto ir patydiq situacij4. Duomenys apibendrinani ir pagal gautus rezultatus sudaromas
veiklq planas kitiems mokslo metams.
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1 priedas

KATJNO VALDORFO DARZELIO,,SALTINELIS"
PRANESIMO APIE PATYdIAS, SMT'RT,T FORMA

(Prane5imo data)

Bendrieii duomen
Kas prane5e apie patydias, smurta:
Kada ivyko patydios, smurto atvejis
(data. val.):
Kur ivyko patydios:

Kokia patydiq, smulo fbrma naudota ar itariama, kad buvo naudota:

tr ZodinCs: pravar.dZiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas, erzinimas, Zeminimas ir kt.;

tr FizinCs: mokinirc/ suaugusiojo uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, mu5imas, spardymas, lspyrimas, kumstelejimas,
spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, spjaudymas, daiktq atiminejimas ar gadinimas, plaukq peSiojimas ir pan.);

n SocialinCs: ivairiis g4sdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad mokinys/ suaugusysis yra

nepageidauj amas ar al.stumiamas, gandq skleidimas;

Z ElektroninCs: patydios, lykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose intemete, naudojant

mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq laiSkq ra5inejirnas, skaudinantis bendravimas pokalbiq kambariuose,
mokinio/ suaugusiojo asmeninio gyvenimo detaliq vie5inimas, tapatybes pa.sisavinimas ir pan.).

Z Kiti pastebdjima'i (ira5yti)

Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartoiimas:

a ratyiiq da
Vaiko/ asmens, patynrsio patydias, smurt4 vardas,
Davarde. amZius. sruDe :

Vaiko (-q)/ asmens (-q), kuris tydiojosi, smurtavo vardas,
pavarde. amZius. klase:
Vaiko (-q)/ asmerrs (-tl), stebejusio patydias, smurt4
vardas, pavarde, amEius, grupe:

(UZpildZiusio asmens vardas, pavarde) (Para5as)


