ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“
REAGAVIMO Į SMURTO IR/AR PATYČIAS PLANAS
PASTEBĖJUS IR/AR ĮTARUS
SMURTĄ/PATYČIAS

Lopšelio-darželio pedagogas, administracijos
darbuotojas ar kitas suaugusysis pamatęs
smurtą/patyčias ar sužinojęs apie jas
nedelsiant reaguoja.

Įtarus smurtą/patyčias

Lopšelio-darželio pedagogas,
administracijos darbuotojas ar
kitas suaugusysis praneša apie

įtarimą
smurto/patyčių
dalyviams ir informuoja apie
situacijos stebėjimą.

Praneša smurtaujančiam/besityčiojančiam
apie jo netinkamą elgesį. Liepia liautis ir
informuoja, apie faktą, jog visą informaciją
praneš grupės pedagogams.

Lopšelio-darželio darbuotojas
pastebėjimus
apie
smurtą/patyčias
perduoda
smurto/patyčių
dalyvių
grupės pedagogams.
Arba
Tiesiogiai informuoja vieną
iš Vykdymo grupės narių
apie įtariamas ir/ar įvykusias
patyčias/smurtą (ar elektronines
patyčias),
kartu
pateikia
užpildytą pranešimo apie
smurtą/patyčias formą (Priedas

Esant pagalbos vaiko sveikatai ir gyvybei
reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius
suteikti asmenis, institucijas.

Informuoja apie įvykį smurto/patyčių dalyvių
grupės pedagogus ar socialinį pedagogą.

Grupių pedagogai

Informuoja bent vieną
Vykdymo grupės narį apie
smurto/patyčių atvejį.

Išsaugo vykstančių elektroninių
patyčių įrodymus ir nedelsiant
imasi visų reikiamų priemonių
el. patyčioms sustabdyti (t.y.:
www.draugiskasinternetas.lt

;

kreipaisi
į
el.
svetainės
administratorių dėl medžiagos
išėmimo ir t.t.)

Esant pagalbos vaiko sveikatai ir
gyvybei reikalingumui, kreipiasi

į pagalbą galinčius suteikti
asmenis, institucijas.
Surenka informaciją
apie
besityčiojančių
tapatybę,
dalyvių skaičių ir kitus galimai
svarbius faktus.

Informuoja grupės pedagogus, socialinį pedagogą apie
elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą
informaciją) ir kt.

Nr. 1).

Užpildo pranešimo apie
smurtą/patyčias formą.
Užpildytą formą registruoja
grupės Smurto/patyčių
registracijos žurnale.

El. patyčių atveju

Socialinis pedagogas

Organizuoja individualius pokalbius su
smurto/patyčių dalyviais, informuoja jų
tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui
kviečia vaiko tėvus dalyvauti pokalbiuose.

Nesiliaujant smurtui/patyčioms ar esant
sudėtingesniam smurto/patyčių atvejui
kreipiasi į lopšelio-darželio VG ir perduoda
surinktus faktus.

Vykdymo grupės nariai

Numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis
skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) esant poreikiui koreguoja
veiksmų planą.
Mokiniui smurtaujant/pasityčiojus iš lopšelio-darželio
darbuotojo

Informuoja lopšelio-darželio vadovą apie esamą
situaciją ir kt.

Pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti lopšeliodarželio vadovą.

Mokinio tėvams pasityčiojus iš lopšelio-darželio darbuotojo
Darbuotojui pasityčiojus iš lopšelio-darželio darbuotojo

Vadovas privalo nedelsiant imtis priemonių, siekdamas
sustabdyti patyčių atvejį.

