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SAUGIOS APLINKOS GIMNAZIJOS FILIALE KŪRIMO APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato prevencijos ir
intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje
erdvėje) aplinkos kūrimui VŠĮ ,,Vaivorykštės tako“gimnazijos Vilniaus filialo gimnazijoje.
2. Prevencija Apraše suprantama kaip priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės
rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra
nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų
identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir
tolesnių veiksmų planavimą.
3. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią
aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra
išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs su emocine
mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų (toliau – mokyklos bendruomenės nariai) gerove, jų tarpusavio
santykiais.
4. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus mokyklos mokinius, padeda išvengti problemų (pvz.,
patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų mastą. Tiems mokiniams,
kuriems visai mokyklai taikomos prevencijos priemonės yra nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos
papildomos prevencijos priemonės ar (ir) programos, teikiama švietimo pagalba.
5. Intervencija Apraše suprantama kaip mokyklos vadovo, mokytojų, ir kitų mokyklos darbuotojų
(toliau – mokyklos darbuotojai) koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip
pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.
6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

II SKYRIUS
SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMO KOMPONENTAI

7. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai
veikiančius komponentus: mokyklos veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymą, pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą, mokinių pozityvių vertybių formavimą ir tėvų
(globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) įtraukimą/įsitraukimą. Saugios aplinkos mokykloje kūrimo
komponentų įgyvendinimas vykdomas pagal mokslo metų Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo
Priemonių planą (1 lentelė).



8. Mokyklos veikla ir valdymas:
8.1. atsakomybė: mokyklos vadovas atsako už Aprašo įgyvendinimą mokykloje, sveiką, saugią,
užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. Saugios ir
palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos vaiko gerovės komisija;
8.2. vertybės: mokykla puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą,
paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias
atitinka visų mokyklos darbuotojų elgesys ir veikla;
8.3. elgesio normos: mokykloje susitariama dėl elgesio taisyklių (normų), kuriose aiškiai
reglamentuojamas tiek pozityvus / laukiamas, tiek neleistinas / nepageidaujamas mokinių elgesys,
numatomi mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, jie yra žinomi ir
suprantami visiems mokyklos bendruomenės nariams, jais vadovaujasi kiekvienas mokyklos
darbuotojas, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų mokinių elgesį;
8.4. pareigybių aprašai: mokyklos darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta atsakomybė už
emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias
pagal mokyklos nustatytą tvarką;
8.5. mokyklos bendruomenė, reaguodama į smurtą ir patyčias, vadovaujasi mokyklos vadovo
įsakymu patvirtinta Reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarka;
8.6. mokyklos bendruomenės narių informavimas: su mokyklos mustatytu Saugios aplinkos
gimnazijoje kūrimo aprašu, Reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarka pasirašytinai
supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai;
8.7. bendradarbiavimas: mokykla, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją,
bendradarbiauja su mokinių tėvais, vietos bendruomene, savivldybėje esančiomis įstaigomis ar
organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.
9. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas:
9.1. nuoseklus ir reguliarus mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: nuosekliai ir
reguliariai ugdomi mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio
valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai;
9.2. mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas vykdomas:
9.2.1. integruojant į dalyko(-ų) ugdymo turinį;
9.2.2. įgyvendinant prevencines programas;
9.2.3. integruojant į neformaliojo vaikų švietimo veiklas, organizuojant prasmingas,
bendruomeniškumą, savanorystę, mentorystę, pilietiškumą, saviraiškų dalyvavimą skatinančias
veiklas;
9.3. mokyklos pedagoginių darbuotojų profesinė kompetencija: pedagoginiai darbuotojai ne rečiau
kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.
10. Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas:
10.1. mokyklos bendruomenės narių santykiai: mokykloje kuriama mokymo(si) aplinka, palanki
asmenybės ūgčiai, kuriami pozityvūs, tarpusavio pagarba, parama ir pasitikėjimu, bendromis
vertybėmis grįsti santykiai, puoselėjamos mokinių stiprybės ir galios, skatinami ir stiprinami
bendrumo, tapatumo ir priklausymo mokyklos bendruomenei jausmai;
10.2. nenutrūkstamas procesas: pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas yra
nenutrūkstamas, cikliškas procesas, susidedantis iš nuoseklių penkių etapų:
10.2.1. esamos situacijos įvertinimo: mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi mokyklos
veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais būdais (apklausa,
stebėjimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka informaciją apie mokymo(si) aplinkos saugumą,
mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas;
10.2.2. mokyklos bendruomenės narių sąmoningumo didinimo ir įsitraukimo: pozityvaus mokyklos
mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu rūpinasi mokyklos vadovas, mokyklos
vaiko gerovės komisija, į šį procesą įsitraukia visi mokyklos bendruomenės nariai, sprendimų
ieškoma kartu diskutuojant ir tariantis;



10.2.3. tinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių (taip pat ir prevencinių programų
įgyvendinimo) mikroklimatui gerinti planavimo: numatomos prevencijos ir intervencijos priemonės
(toliau – Priemonės), siekiant spręsti identifikuotas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos
veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką;
10.2.4. Priemonių įgyvendinimo: mokyklos darbuotojai pagal pasiskirstytas atsakomybes
įgyvendina numatytas Priemones. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja mokyklos vadovo paskirtas
mokyklos darbuotojas;
10.2.5. Priemonių veiksmingumo vertinimo: analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės veiksniai ir
trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti Priemones.
11. Mokinių pozityvių vertybių formavimas:
11.1. mokinių dalyvavimas gerinant mokyklos mokymo(si) aplinką: mokiniai aktyviai dalyvauja
kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir vertinamos,
skatinamas bendruomeniškumas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingose veiklose;
11.2. dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje: sudaromos galimybės ir skatinamas mokinių
socialinių ir emocinių kompetencijų taikymas ir įtvirtinimas įvairiuose gyvenimo kontekstuose
(pvz., skatinama savanorystė, mentorystė, dalyvavimas pilietinėje-socialinėje ir kitoje
bendruomeninėje veikloje ir kt.).
12. Tėvų įtraukimas/įsitraukimas:
12.1. tėvų aktyvumo skatinimas: skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo(si) aplinką
mokykloje, įtraukiant juos į Priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, atstovavimą
mokyklai vietos bendruomenėje;
12.2. tėvų konsultavimas, informavimas: vykdomas tėvų konsultavimas ir informavimas patyčių ir
smurto prevencijos, saugios aplinkos mokykloje kūrimo klausimais.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Kiekvienais mokslo metais atnaujinamas Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo Priemonių
planas (pridedama 1 lentelė), sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje
nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje
ar prevenciniuose užsiėmimuose, parengtuose pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centro rekomenduojamas metodines priemones, apimančias smurto, alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą.
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SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMO KOMPONENTAI
PRIEMONIŲ PLANAS 2019-2021 M. M.

1 lentelė

Komponentas Pagrindinės veiklos ir priemonės
Saugios ir
palankios
mokiniams
aplinkos
kūrimas

MOKYKLOS LYGMUO
1. Ugdymo aplinkos atitikimo higienos normoms priežiūra:
1.1. ne mažiau kaip 2 kartus per metus direktorius tikrina ugdymo aplinkos atitikimą
higienos normoms;
1.2. reguliariai, (esant nusiskundimams – iš karto) atliekamas patikrinimas valgykloje;
1.3. atsižvelgus į dalykų mokytojų, mokinių prašymus, siūlymus gerinama mokyklos
materialinė bazė (inventorius ir pagalbinės mokymosi priemonės).

Kabinetų parengimas ugdymo procesui:
1.4. prieš mokslo metų pradžią Metodinė taryba tikrina kabinetų paruošimą ugdymo
procesui, teikia rekomendacijas;
1.5. prieš mokslo metų pradžią kabinetuose atnaujinamos saugaus elgesio kabinete
taisyklės, informaciniai ženklai;
1.6. kasmet gruodžio mėnesį Mokinių senatas vykdo ugdomųjų aplinkų apžiūrą-
konkursą pagal savo sukurtus ir paskelbtus kriterijus.
Informacinės vaizdinės priemonės smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams
mažinti (informacinės lentelės, plakatai, stendai ir t. t.):
1.7. Mokytojai, atsižvelgdami į savo ir VGK veiklos planus, sistemingai atnaujiną
prevencinę informaciją stenduose ir gimnazijos svetainėje.

2. Vadovų, mokytojų ir mokinių budėjimas mokykloje (koridoriuose,
valgykloje) ir jos teritorijoje. Budėjimas vyksta pertraukų metu:
2.1. kiekvieną mėnesį parengiamas mokyklos vadovų budėjimo grafikas;
2.2. prieš mokslo metus sudaromi ir patvirtinami mokytojų budėjimo atitinkamose
vietose tvarkaraščiai;
2.3. gimnazijos patalpos ir prieigos stebimos vaizdo kameromis;
3. Saugių ir jaukių mokyklos erdvių kūrimas mokiniams ir mokytojams:
3.1. koridoriuose įkurtos ir atnaujinamos poilsio erdvės mokiniams (knygų
keityklos,minkšti baldai, mokykloje naudojamas Wi-Fi bevielis ryšys, stalo tenisas ir t.
t.);
3.2. mokytojų kambaryje įkurta poilsio vieta pedagogams;
3.3. mokyklos žaliosios erdvės prižiūrimos ir atnaujinamos;
3.4. jaukus valgyklos interjeras ir mandagus aptarnavimas.

4. Mokinių ir mokytojų elgesio taisyklės ir etikos nuostatos (skelbiamos
matomose vietose):
4.1. mokinių etikos nuostatai ir elgesio taisyklės skelbiami gimnazijos svetainėje ir
stenduose; su jais mokiniai supažindinami pasirašytinai per pirmąsias klasės valandėles
mokslo metų pradžioje;



4.2. mokytojų etikos nuostatai yra skelbiami mokytojų kambaryje.

KLASĖS LYGMUO
5. Bendrų susitarimų priėmimas ir laikymasis:
5.1. mokslo metų pradžioje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Mokinio elgesio
taisyklėmis, etikos nuostatais, pamokų lankomumo tvarka, Mokinių skatinimo ir
drausminimo tvarka;
5.2. pagal poreikį klasių auklėtojai kartu su auklėtiniais gali kurti ir priimti klasės
elgesio taisykles;
5.3. formuojama klasės savivalda, paskirstomos pareigos.
6. Klasės aplinkos puoselėjimas ir tvarkymas:
6.1. klasės auklėtojai deleguoja mokinius atsakingus už klasės aplinkos puoselėjimą,
klasės informacinių stendų rengimą;
6.2. mokiniai dalyvauja savitvarkos akcijose, ruošia klasės erdves šventėms.
7. Mokinių instruktavimas:
10.1. mokiniai pasirašytinai supažindinami su saugaus elgesio pamokų, laboratorinių
darbų, kūno kultūros užsiėmimų, varžybų, pamokų netradicinėse erdvėse, renginių
metu;
10.2. gimnazijoje kasmet vyksta civilinės saugos pratybos;
10.3. vedamos klasių valandėlės saugaus elgesio ant ledo, prie vandens telkinių,
šventinių fejerverkų naudojimo ir kitomis temomis.

Metiniai projektai: dalis metinių projektų temų siejasi su aplinkos mokykloje tyrimu,
analize, vertinimu.

Socialinių ir
emocinių

Socialinių ir emocinių kompetencijų1 ugdymas
1. Klasės auklėtojai, mokytojai pagal poreikį organizuoja užsiėmimus/paskaitas
mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio
valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo temomis, skelbia
akcijas:
1.1. Organizuojama:

 rugsėjo mėnesį skelbiama akcija „Sveikinuosi su kiekvienu“;
 lapkričio mėnesį minima Draugo diena ir dalyvaujama VšĮ Savanorių centro

organizuojamojoje akcijoje „Labas rytas, Vilniau!“;
 vasario mėnesį minima Saugesnio interneto diena;
 kovo mėnesį skelbiama „Veiksmo savaitė Be patyčių“;
 balandžio mėnesį dalyvaujama Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuro

inicijuojamoje akcijoje „Pertrauka tyloje“;
1.2. Klasės auklėtojos organizuoja:užsiėmimus temomis: „Ar lengva susirasti
draugą?“, „Aš gerbiu aplinką, aplinka gerbia mane“, „Aš moku suvaldyti pyktį“, „Ar
mokam spręsti konfliktus?“, „Ar pažįstame save?“, „Savo būdą galiu keisti“, „Mano
psichologinė sveikata“, „Renkuosi draugystę“, „Kiekvienas esame vienintelis ir
nepakartojamas“, „Pasitikėjimas savimi – mano sėkmė“, „Tolerancija – dorybė ar
blogybė?“, „Kas gali padėti spręsti „virtualias“ ir realias patyčias?“, „Apie
elektronines patyčias“, „Mobilieji telefonai. Globali dimensija“, „Smurtas“ ir kt.

1Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje,
bendruomenėje, darbo vietoje. Šios kompetencijos susijusios su savimone, atsakingu sprendimų priėmimu, tarpusavio santykiais,
socialiniu sąmoningumu, savitvarda.



KLASĖS LYGMUO
1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas integruojant į dalyko ugdymo
turinį ;
2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas įgyvendinant prevencines
programas (integruojant į klasės valandėles):

2.1. vykdoma paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą, seksualinės prievartos
prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencinę programą „Saugok ir gerbk
mane“.
2.2. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programą“.
3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas integruojant į neformaliojo vaikų
švietimo veiklas, organizuojant prasmingas bendruomeniškumą, savanorystę,
pilietiškumą, saviraiškų dalyvavimą skatinančias veiklas:
3.1. būreliai ir projektai;
3.2. dalyvavimas mokyklos renginiuose ir sporto varžybose, dalyvavimas
prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo renginiuose; savanoriškas darbas
nevyriausybinėse organizacijose ir t. t.

Mokinių
pozityvių
vertybių

formavimas

MOKYKLOS LYGMUO
1. Mokinių idėjų išklausymas:
1.1. Atvirų durų dienos pas direktorių kiekvieną antradienį, kur savo mintimis gali
dalintis visi gimnazijos bendruomenės nariai.
2. Mokinių dalyvavimas kuriant mokyklos mikroklimatą ir jų socialinių ir
emocinių kompetencijų taikymas bei įtvirtinimas:
2.1. mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokytojai pasirašytinai supažindinami su
etikos nuostatais;
2.2. mokinių dalyvavimas gimnazijos Tolerancijos centro organizuojamose pilietinėse
iniciatyvose ir akcijose (pvz., „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13 – jai –
Laisvės gynėjų dienai paminėti ir pan.) ir renginiuose;
2.3. mokinių dalyvavimas socialinėje-pilietinėje veikloje;
2.4. mokinių dalyvavimas mokyklos renginiuose (pvz., „Pirmokų inauguracija“,
„Tarptautinė mokytojų diena“, „Kalėdinių meduolių diena“, „Šimtadienio šventė“,
„Mokyklos gimtadienis“, „Sporto šventė“, „Paskutinio skambučio šventė“);
2.5. gruodžio mėnesį inicijuojamos ir skelbiamos Kalėdinės labdaros ir paramos
akcijos;

KLASĖS LYGMUO
3. Klasės valandėlės: dalį klasės valandėlių klasės auklėtojai planuoja pozityvių
vertybių ir bendruomeniškumo temomis (žr. Klasės auklėtojų veiklos planus).
4. Bendros tarpklasinės veiklos: klasės auklėtojai organizuoja bendras išvykas,
ekskursijas, parodų, teatro lankymą, filmų peržiūras, sporto ir profesinio orientavimo
renginius (žr. Klasės auklėtojų veiklos planus).

Metiniai projektai: dalis metinių projektų temų siejasi su bendražmogiškomis
vertybėmis.



Pozityvaus
mokyklos
mikroklimato
kūrimas

MOKYKLOS LYGMUO
1. Situacijos įvertinimas/aktualių problemų identifikavimas (darbas su
pedagogais):
kasmėnesiniai mokyklos administracijos, mokytojų, anoniminės apklausos apie
mokyklos mikroklimatą; mokytojų ir klasės auklėtojų metiniai pokalbiai; vaiko
gerovės komisijos posėdžiai; pokalbiai su budinčiais mokytojais; gimnazijos veiklos
įsivertinimo aptarimas; administracijos posėdžiai.
2. Sąmoningumo didinimas ir/ar prevencinių ir intervencinių priemonių
vykdymas (darbas su pedagogais):
2.1. mokykloje susiklosčiusių įvairių įvykių paminėjimo tradicijos (mokslo metų
pradžia, mokytojų diena, klasės, mokyklos šventės, kuriamos naujos tradicijos, ir
pan.);
2.2. mokytojams sudaromos sąlygos tobulinti kompetencijas klasės mikroklimato
gerinimo srityje;
2.3. mokyklos pedagoginių darbuotojų neformalūs susitikimai (pvz., „Arbatos
klubas“), mokytojų bendros edukacinės kelionės, bendri mokytojų ir mokinių
renginiai;
2.4. kolegialus sprendimų priėmimas mokykloje, susitarimas visiems laikytis vienodų
taisyklių; dedamos pastangos įgyvendinti kiekvieno pedagogo išsakytą racionalų
pasiūlymą įstaigos veiklai gerinti pasižymint kiekvieno indėlį; sudaromos galimybės
visiems pedagogams vertinti vienas kito darbą, pvz., rengiant dokumentus atestacijai ar
siekiant patvirtinti įgytą kvalifikacinę kategoriją, taip pat palaikyti vienas kitą siekiant
skatinti atvirumą plėtojant darbinius tarpusavio santykius, sudarant visiems lygias
galimybes bei užtikrinant informacijos viešumą;
2.5. atsižvelgiama į pedagogų išsakytus poreikius, pvz., suderinti darbo ir mokymosi
grafikus, sudaryti sąlygas lankyti kursus, seminarus, dalyvauti išvykose ir pan.
2.6. sudarant veiklos stebėjimo planus, vadovaujamasi lygių galimybių principu;
numatomas skirtingais metodais dirbančių pedagogų veiklos vertinimas pabrėžiant
stipriąsias puses;
2.7. tėvų susirinkimuose stengiamasi teigiamai vertinti visų pedagogų darbą, viešai
padėkoti ir pan.
3. Situacijos įvertinimas/aktualių problemų identifikavimas (darbas su
mokiniais):
kiekvieną savaitę vyksta Atvirų durų dienos pas direktorių, susitikimai klasėse;
neformalūs pokalbiai kelionėse, renginiuose; apklausos mokslo metų eigoje, pasibaigus
mokslo metams.
4. Sąmoningumo didinimas ir/ar prevencinių ir intervencinių priemonių
vykdymas (darbas su mokiniais):
individualūs pokalbiai, skiriamos nuobaudos ir diegiama veiksminga atsakomybės
skatinimo sistema; susitikimai su mokinių tėvais/globėjais; mokymosi sutarčių
aptarimas ir pakeitimas; mokinių užimtumo organizavimas pertraukų metu; sporto
salių suteikimas mokinių grupėms savaitgaliais; kolegialus taisyklių kūrimas;
demokratinių rinkimų į mokinių senatą koordinavimas; padėkos pamokų ir padėkos
kelionės organizavimas; konferencijos ,, Labai svarbu, kad mokinys jaustųsi: •
svarbus, • saugus, • mylimas!“ organizavimas ir t. t.



Tėvų
įtraukimas/
įsitraukimas

MOKYKLOS IR KLASĖS LYGMUO
1. Aktyvus tėvų dalyvavimas:
1.1. klasės (informaciniai-organizaciniai ir prevenciniai tėvų susirinkimai ne rečiau
kaip 2 kartus per metus, tėvų konsultavimo dienos) ir gimnazijos savivaldose
(Mokyklos taryboje, išplėstiniai tėvų komitetų susirinkimai), renginiuose (Šeimos
šventės organizavimas ir pan.); talkinti organizuojant renginius, remiant labdaros ir
paramos akcijas;
1.2. dalyvauja gimnazijos veiklos tobulinimo procese: teikia pasiūlymus, dalyvauja
apklausose ir pan.
2. Tėvų konsultavimas ir informavimas patyčių ir smurto prevencijos, saugios
aplinkos mokykloje kūrimo klausimais:
2.1. informaciniai-organizaciniai ir prevenciniai tėvų susirinkimai, aktualios
informacijos siuntimas elektroninio dienyno pagalba, pagal poreikį organizuojamos
paskaitos;
2.2. iškilus mokinio elgesio problemoms, smurto ir patyčių atvejams bendradarbiauja
su gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariais ir vykdo jų rekomendacijas.


