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PATYČIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA 
 

 Patyčių atvejai (procedūros aprašymas): 
 

1. Asmuo pastebėjęs privalo nedelsiant sustabdyti patyčias. 

2. Asmuo sustabdęs patyčias užfiksuoja įvykį „Patyčių drausminimo žurnale“ ir informuoja klasės 

vadovą.  

3. Jei klasės vadovo tą dieną nėra – apie įvykį pranešti socialinei pedagogei ar gimnazijos 

administracijos atstovams. Tą dieną, po įvykio, socialinė pedagogė atlieka tuos pačius veiksmus kaip 

klasės vadovas. 

 

4. Klasės vadovo veiksmai: 

 

 Detaliai aptarti situaciją su įvykio dalyviais ir liudininkais. Rekomenduojama nuošalioje 

vietoje, atsisėdus, rimtai, be pykčio. Susitikimai turėtų vykti tą pačią dieną; 

 Taip pat svarbu įvertinti patikimą informaciją apie įvykį, santykius tarp situacijos dalyvių.  

 Iš mokinių paimti paaiškinimus apie įvykį;  

 Patyčių atvejį trumpai aprašyti „Patyčių atvejų registracijos protokole“. 

 Informuoti apie incidentą įvykio dalyvių tėvus; 

 Apie įvykį pranešti socialinei pedagogei; 

 

5.    Socialinio pedagogo veiksmai: 

 

 Išanalizuoti patyčių atvejį ir priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų; 

 Priklausomai nuo patyčių sunkumo įvertinti, ar mokiniui nereikia papildomų pokalbių, 

gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų;  

 Įspėti mokinį raštu; 

 Pranešti, kad mokinys bus stebimas. 

 Įvertinti ar klasėje, kurioje įvyko patyčių atvejis, nereikalinga specialistų pagalba. Jei reikia, 

inicijuoti pagalbos mokiniui specialistų papildomas klasės valandėles.  

 Aptarti įvykį VGK posėdyje (be mokinio, situacijos analizė, pagalba klasės vadovui, 

mokytojui). 

 

6. Mokiniui nusižengus antrą kartą – kviečiami tėvai. Pokalbis vyksta dalyvaujant mokiniui, tėvams, 

klasės vadovui, socialiniam pedagogui ir/ar administracijos atstovui. Tėvai įspėjami raštu. 

Nusižengusiam mokiniui skiriamos privalomos gimnazijos psichologo konsultacijos. Sudaromas 

konkrečių veiksmų planas (tam tikri rašytiniai / sakytiniai susitarimai ar sutartys), numatomos 

tolimesnio poveikio priemonės (popamokinis užimtumas, individualūs elgesio kontrolės lapai, 

socialinis užimtumas, visuomenei naudingo darbo priemonės ir pan.).  

 

7. Mokiniui nereaguojant į pirmas dvi priemones, jis svarstomas Gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, dalyvaujant tėvams, mokiniui ir administracijos atstovams. Skiriamas papeikimas bei 

rekomenduojamos psichikos sveikatos centro specialistų konsultacijos.  

 



8. Jei priemonės neveiksmingos, į problemos sprendimą įtraukiamas nepilnamečių reikalų specialistas 

ir taikomos teisinės nuobaudos. Skiriamas griežtas papeikimas.  

 

 

Pastaba: tais atvejais, kai yra padarytas kūno sužalojimas, sugadintas vertingas daiktas arba 

akivaizdžiai matomos psichologinio smurto pasekmės mokiniui, iš kurio buvo tyčiojamasi, iškart 

taikoma drausminimo priemonė, numatyta 8 punkte.  

Drausminimo sistema turi būti taikoma visiems žinoma nuoseklia „žingsnis po žingsnio” seka. 

Drausminimo priemonės neturi būti taikomos viešai. 

 

 

 

 

 

 


