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Patyčių prevencijos ir intervencijos komisija 

Ivanas Prosniakovas – direktorius, komisijos pirmininkas 

Jolanta Stručkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininko pavaduotoja 

Liudmila Kobrina – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Irina Grigorieva – pradinių klasių mokytoja, komisijos sekretorius 

Natalija Serova – psichologas 

Tereza Gvozdova - psichologas 

Irina Šaranova – pradinių klasių mokytoja 

Lina Jankovskaja – specialusis pedagogas 

Aneta Nijazova-Elsayed – socialinis pedagogas 

Svetlana Kanapickienė – biologijos mokytoja 

 

 Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2019-2020 m. m. pagrindinis tikslas -  

ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris bus įgyvendinamas siekiant: 

     1) tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių 

priemonių taikymą ugdyme; 

     2) pasitelkiant patyrusio psichologo pagalbą kelti mokytojų kvalifikaciją ir padėti jiems 

geriau pažinti šiuolaikinės kartos mokinį, jo psichologiją, mokymosi ypatumus; 

     3) stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo 

sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas); 

    4) bendradarbiaujant su tėvais, mokyklos Taryba sukurti darnią pamokų lankomumo sistemą; 

    5) modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas. 

  

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai 2019-2020 m. m. 

Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos tikslai ir uždaviniai: 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ mokykloje smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir 

nesmurtaujant bei  kurti saugią ir draugišką aplinką mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Mažinti smurto ir patyčių paplitimą mokykloje; 

2. Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, 

teikti jiems pagalbą;  

3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą 

skriaudą ar patyčias; 

4. Suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

5. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į 

įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

6. Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 

7. Suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą; 

8. Padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas; 

9. Bendradarbiauti su VVTAĮT ir nepilnamečių reikalų specialiste, siekiant užkirsti kelią 

priekabiavimui ir smurtui; 

10. Glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos patyčių  prevencijos ir intervencijos komisija. 

 

 

  



 

Patyčių prevencijos ir intervencijos komisijos (PPIK)  2019/2020 m. m. planas. 

 

   PPIK VEIKLA  

Eil. nr. Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingi 

1.  Komisijos posėdžiai, analizuojant 

situaciją mokykloje, svarstant 

konkrečius patyčių atvejus. 

1 kartą per trimestrą Komisijos nariai 

2.  „Pasitikėjimo linija“ Visus metus Komisijos nariai 

3.   Mokinių, tėvų ir mokytojų 

anketavimas: „Solidarumas, 

veiklumas ir mokymasis“ 

Lapkritis - gruodis Įsivertinimo grupės 

nariai 

   PREVENCINĖ VEIKLA IR RENGINIAI  

4.  Susitikimas su policijos 

darbuotojais: „Mokinių teisės ir 

atsakomybės“ (7 kl.) 

Spalis Klasės vadovai, A. 

Nijazova- Elsayed 

5.  Tolerancijos diena Lapkritis Klasės vadovai, 

komisijos nariai 

6.  Klasių valandėlės su mokyklos 

psichologe patyčių prevencijos 

klausimais 

Visus metus N. Serova 

T. Gvozdova 

7.  Seminaras mokytojams – „Patyčių 

prevencija ugdymo procese“ 

Vasaris Mokyklos 

administracija 

8.  Tėvų susirinkimas – Informacinis 

pranešimas tėvams: „Ką turi žinoti 

tėvai apie patyčias? Kaip išvengti 

patyčių?“ 

Vasaris Mokyklos 

administracija 

9.  Savaitė „Prieš patyčias“ (pagal 

atskirą planą) 

Kovas VGK, PPIK 

10.  Renginiai, skirti mokyklos 30-

mėčio jubiliejui, sutelkiant 

mokinių, mokytojų ir darbuotojų 

bendruomenę (pagal atskirą planą) 

3 trimestras, 2020 m. Mokyklos 

administracija 

11.  Klasės valandėlės skirtos patyčių 

prevencijai ir intervencijai  

1 kartą per mėnesį 

visus metus 

Klasės vadovai 

12.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

kursai 

Visus metus Mokyklos 

administracija 

13.  Ankstyvoji prevencijos programa 

„Zipio draugai“  

Visus metus T. Levina (PUG) 

V. Kovger (1 kl.) 

L. Trišenko (1 kl.) 

14.  Ankstyvoji prevencijos programa 

„Obuolio draugai“ 

Visus metus L. Trišenko (3 kl.) 

15.  Stebėjimo kamerų įrengimas Vasaris Mokyklos 

administracija 

 

 


