
                  PATVIRTINTA  

                  Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus  

                  2017 m. spalio 12  d. įsakymu Nr. V- 50 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ALYTAUS 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – lopšelis-darželis) smurto prevencijos ir 

intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Smurto ir 

patyčių prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

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

Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus 

įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-625. 

2. Ši tvarka nustato lopšelio-darželio direktoriaus, pedagogų, kitų darbuotojų, Vaiko 

gerovės komisijos, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) veiklą, sukuriant sveiką, saugią, užkertančią 

kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką lopšelyje-darželyje.  

3. Direktorius, darbuotojai, vaikai, jų tėvai vykdydami smurto ir patyčių prevenciją 

lopšelyje-darželyje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 17 punktu, 

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymu (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234), lopšelio-

darželio nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, pedagogų pareigybės aprašymais, lopšelio-darželio 

Etikos normomis, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, šia tvarka ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais smurto ir patyčių prevenciją.  

4. Tvarkos tikslas – siekiant ugdyti pozityvų elgesį ir sukurti draugišką ir saugią 

atmosferą, nustatyti, kokie turi būti daromi veiksmai individualiu, grupės, lopšelio-darželio, šeimos 

lygmeniu, siekiant užkirsti kelią smurtui ir patyčioms.  

5. Tvarka remiasi šiais principais:  

5.1. į smurtą ir patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl lyties, 

seksualinės orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir 

formos;  

5.2. kiekvienas administracijos darbuotojas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas 

ar kitas darbuotojas, vaikas, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą, ar patyčias, turi reaguoti ir jį 

stabdyti;  

5.3. darbuotojai veiksmų imasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie 

smurtą ar patyčias amžiaus ir pareigų:  

5.4. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys geba tinkamai reaguoti patyčių 

situacijoje.  

6. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatyme ir kt.:  

6.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų 

grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti 

psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui; 

6.1.1. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, ir 

kt.;  



6.1.2. psichologinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, žeminimas, 

užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas 

ir kt.; 

6.1.3. seksualinės patyčios: seksualiniai santykiai, įtraukimas į pornografinę veiklą ir 

kt.;  

6.1.4. nepriežiūra: fizinis, emocinis, socialinis apleistumas. 

6.2. Smurto ar patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis 

lopšelio-darželio bendruomenės narių (vaikų, administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų, kitų darbuotojų), tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.  

6.3. Smurto ar patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų smurto ar patyčių 

atveju, visiems patyčių dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui 

įtraukiant jų tėvus (globėjus, rūpintojus).  

6.4. Smurto ar patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos 

lopšelyje-darželyje stebėjimas, renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio 

geresniam pažinimui bei valdymui, reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.  

 

II. SMURTO FORMOS IR ATPAŽINIMO KRITERIJAI 

 

7. Išskiriamos keturios smurto formos: fizinis, psichologinis, seksualinis ir 

nepriežiūra.  

8. Fizinio smurto atpažinimo kriterijai: 

8.1. fiziniai požymiai: 

8.1.1. mėlynės arba kraujosruvos, panašaus dydžio, gali būti įvairių daiktų formų, 

suaugusiojo įkandimo žymės; 

8.1.2. nudegimai, nuplikymai įvairiose kūno vietose, neturintys pagrįsto paaiškinimo; 

8.1.3. nušalimai, kuriems nėra pagrįsto paaiškinimo; 

8.1.4. įdrėskimai, įpjovimai, nubrozdinimai ar randai, kuriems nėra įtikinamo 

paaiškinimo ar paaiškinimas nepagrįstas; 

8.1.5. burnos ertmės, pilvo ir krūtinės ertmės sužalojimai, kai tai nesusiję su 

medicinine būkle ar nėra patvirtinta sunkia netyčine trauma, įgimtomis priežastimis; 

8.1.6. stuburo sužalojimo požymiai, kaukolės ertmės, kitų kaulų lūžiai, kai tai nesusiję 

su medicinine būkle ar netyčine sunkia trauma, nėra paaiškinimo ar jis nepagrįstas; 

8.1.7. tinklainės kraujosruvos ar akių sužalojimai, kai tai nesusiję su medicinine būkle 

ar nėra patvirtinta sunkia netyčine trauma, įgimtomis priežastimis. Matomos kraujosruvos vaiko 

akių tinklainėse, dusimas, vėmimas yra sukrėsto vaiko sindromo pagrindiniai požymiai, kai vaikas  

labai stipriai kratomas, purtomas suaugusiojo;  

8.2. emociniai ir elgesio požymiai: 

8.2.1. nerimastingumas, baimingumas; 

8.2.2. tam tikrų asmenų, vietų baimė; 

8.2.3. savęs nuvertinimas; 

8.2.4. perdėtas nuolankumas, paklusnumas; 

8.2.5. agresyvumas; 

8.2.6. nuotaikų kaita, impulsyvios reakcijos; 

8.2.7. prislėgtumas; 

8.2.8. padidintas jautrumas aplinkos dirgikliams; 

8.2.9. nemiga; 

8.2.10. valgymo sutrikimai; 

8.2.11. atsiribojimas; 

8.2.12. probleminis ir (ar) provokuojantis elgesys grupėje; 

8.2.13. vengiantis elgesys kasdieninėje veikloje; 

8.2.14. nenoras eiti į lopšelį-darželį, stipriai suprastėję ugdymosi pasiekimai. 

9. Psichologinio smurto atpažinimo kriterijai: 



9.1. emociniai ir elgesio požymiai: 

9.1.1. perdėtas meilumas, lipšnumas su mažai pažįstamais žmonėmis; 

9.1.2. pasitikėjimo savimi stoka, nerimastingumas, perdėtas atsargumas; 

9.1.3. agresyvumas kitų vaikų ar gyvūnų atžvilgiu; 

9.1.4. vaiko amžiaus neatitinkančios žinios, kalba, elgesys; 

9.1.5. sunkumai valdyti stiprias emocijas, jų proveržius; 

9.1.6. baimė, neapykanta tam tikro asmens atžvilgiu; 

9.1.7. socialinių įgūdžių stoka, mažai draugų; 

9.1.8. emocinis nebrandumas lyginant su bendraamžiais; 

9.1.9. mikčiojimas, apsunkusi kalba; 

9.1.10. psichosomatiniai skundai: galvos, pilvo skausmai, pykinimas; 

9.1.11. nevalingas šlapinimasis ir tuštinimasis; 

9.1.12. depresija, uždarumas; 

9.1.13. save žalojantis elgesys. 

10. Seksualinio smurto atpažinimo kriterijai: 

10.1. fiziniai požymiai; 

10.2. emocijų ir elgesio požymiai: 

10.2.1. nuolatinis savo genitalijų lietimas, trynimas; 

10.2.2. viešas masturbavimais, nesiliaujantis net ir vaiką sudrausminus; 

10.2.3. vaiko amžiaus neatitinkančios seksualinės žinios, atviras įvairių seksualinių 

dalykų klausinėjimas; 

10.2.4. lytinio akto su kitais vaikais, gyvūnais ar žaislais imitavimas; 

10.2.5. daiktų kišimas sau ar kitiems į vaginą, užpakalį; 

10.2.6. nusirenginėjimas nuogai arba kitų nurenginėjimas; 

10.2.7. savo kūno gėdijimasis, nekentimas, bjaurėjimasis juo; 

10.2.8. suaugusiojo lietimas, provokuojantis elgesys; 

10.2.9. vengimas nusirengti prie kitų žmonių; 

10.2.10. įtampa, sustingimas, baimė būti suaugusiųjų žmonių liečiamu, keliamu, 

apkabinamu, sodinamu ant kelių; 

10.2.11. tam tikrų konkrečių vietų baimė, vengimas; 

10.2.12. seksualinio turinio detalių, simbolių piešimas. 

11. Nepriežiūros atpažinimo kriterijai: 

11.1. vaikas per menkai lyginant su savo bendraamžiais fiziškai išsivystęs, kai tam 

nėra medicininių priežasčių; 

11.2. netvarkinga išvaizda – murzinas, purvini drabužiai, suplyšusi avalynė; 

11.3. apranga neatitinkanti sezono, oro sąlygų; 

11.4. dantys išgedę ir netaisomi, negydomos burnos ertmės ligos; 

11.5. vaikas mieguistas, sunkiai susikaupia, apatiškas; 

11.6. nuolat alkanas, vagiliauja maistą; 

11.7. gali vagiliauti daiktus, žaislus iš kitų grupės vaikų; 

11.8. vaiką atveda ar pasiimti ateina jam mažai pažįstami, nuolat vis kiti, neblaivūs, 

netinkamai besielgiantys suaugusieji; 

11.9. neturi socialinių įgūdžių ar jie nepakankami jo amžiui. 

 

III. SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA 

 LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

12. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi lopšelio-darželio veiklos 

dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi lopšelio-darželio direktorius, Vaiko 

gerovės komisijos nariai, grupių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, o ją vykdant 

dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai.  



13. Lopšelio-darželio direktorius yra atsakingas už šios tvarkos parengimą ir 

vykdymą, už stebėsenos rezultatais paremtą smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano 

parengimą, vykdymą ir pristatymą lopšelio-darželio bendruomenei.  

14. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą 

koordinuoja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos pirmininkas ar kitas, direktoriaus įgaliotas 

asmuo, kuris:  

14.1. pildo Smurto ir patyčių registracijos žurnalą (2 priedas); 

14.2. atlieka fiksuotų pranešimų apie smurtą ir patyčias analizę;  

14.3. remdamasis pranešimų apie smurtą ir patyčias analizės duomenimis, rengia 

patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą;   

14.4. atlieka kitus lopšelio-darželio patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 

tvarkoje numatytus veiksmus.  

15. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai  kasmet išanalizuoja ir 

apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja Vaiko gerovės komisijos pirmininką apie 

prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus grupėse, teikia kitą svarbią informaciją, 

susijusią su smurtu ir patyčiomis.  

 

IV. SMURTO IR PATYČIŲ INTERVENCIJA LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

16. Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmai kilus įtarimui dėl vaiko galimai patirto 

smurto artimoje aplinkoje: 

16.1. bet kuris lopšelio-darželio darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė 

smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Nesant 

tokiai galimybei tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) 

policijai. 

16.2. lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo, įtariantis, kad vaikas galimai 

patyrė smurtą artimoje aplinkoje, tačiau negalintis užtikrintai to teigti, gali konsultuotis su lopšelio-

darželio vaiko gerovės komisijos nariais arba su savivaldybės švietimo pagalbos ar pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais. 

16.3. lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo, įtariantis, pranešęs apie vaiko 

galimai patyrusio smurtą artimoje aplinkoje atvejį savivaldybės administracijos vaiko teisių 

apsaugos skyriui ir (ar) policijai, informuoja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją dėl pagalbos 

vaikui organizavimo ir (ar) teikimo; 

16.4. Gavusi informaciją 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, 

bendradarbiavimo su vaiko atstovais pagal įstatymą, kitomis institucijomis, užtikrinančiomis vaiko 

teisių apsaugą ir teikiančiomis pagalbą vaikui ir šeimai, aspektus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Lopšelio-darželio darbuotojai ir pedagogai su šia Tvarka supažindinami pasirašytinai.  

18. Lopšelio-darželio darbuotojui, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje 

aplinkoje, raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto artimoje 

aplinkoje, užpildyti Pranešimo apie smurtą ir patyčias formą (1 priedas) ir esant galimybei kartu su 

pranešimu pateikti direktoriui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar)savivaldybės administracijos vaiko 

teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai. 

19. Lopšelio-darželio darbuotojui, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje 

aplinkoje, direktoriui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui pranešti raštu arba elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

 

_______________________________ 



1 priedas 

 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ 

 
PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS FORMA 

 

 

______________    _____________ 
Pranešimo data  /  Registracijos Nr. 

 

Bendrieji duomenys:  

Kas pranešė apie patyčias: 

 

 

Kada įvyko patyčios (data, 

val.): 

 

 

Kur įvyko patyčios (vieta): 

 

 

Kokia patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota (pažymėkite ir pabraukite 

reikalingus žodžius): 

□   Fizinės:  

  

□  Psichologinės:  

 

□ Seksualinės:  

  

□ Nepriežiūra: 

 

Duomenys apie patyčių dalyvius: 

 

Bendruomenės nario,  patyrusio patyčias vardas, 

pavardė: 

 

Bendruomenės nario, kuris tyčiojosi vardas, pavardė, 

pareigos: 

 

Bendruomenės nario/ių, stebėjusio/ių patyčias vardas, 

pavardė, pareigos: 

 

 

 

Išsamesnė informacija apie įvykį, trumpas faktais pagrįstas įvykio aprašymas:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Užpildžiusio asmens vardas, pavardė)                                                                                                     (Parašas)                 



2 priedas  

 

 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ 

 

SMURTO IR PATYČIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Žymėjimų reikšmės: 

 

Ž – žodinės 

F – fizinės 

S – seksualinės 

N – nepriežiūra 

V – vaikas 

S – suaugęs bendruomenės narys 

 
Eil. 

Nr. 

Data Pranešėjo vardas, pavardė, 

pareigos/grupė 

Smurto ir 

patyčių 

pobūdis:  

Ž, F, S, N 

Smurtą 

patyręs 

asmuo  

(V, S) 

Smurtavęs 

asmuo 

(V, S) 

Pastabos 

       

       

 

 

 


