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DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DRAUSMINIMO KOPĖTĖLĖS 

 

1. Olweus patyčių prevencijos programos drausminimo kopėtėlės – dokumentas, kuris apibūdina 

įvairias poveikio priemones, skirtas mažinti patyčias mokykloje.  

2. Šias drausminimo kopėtėles mokyklos personalas turi taikyti, kai įvyksta patyčios. 

3. Visas mokyklos personalas privalo žinoti šias drausminimo kopėtėles, o visi mokytojai privalo 

jomis naudotis, kai to prireikia. 

4. Drausminimo priemonės taikomos nuosekliai, laiptelis po laiptelio, tačiau jeigu yra padarytas kūno 

sužalojimas, akivaizdus psichologinis smurtas, turintis pasekmes mokiniui, iš kurio buvo tyčiojamasi, ar 

sugadintas vertingas daiktas, iškart taikoma trečiojo laiptelio drausminimo priemonė. Atskirais ypatingais 

atvejais iš karto gali būti taikoma ir aukštesnio laiptelio drausminimo priemonė. 

5. Mokykla nepritaria patyčioms, kurios gali pasireikšti šiomis formomis: 

5.1. Žodinis užgauliojimas pravardžiuojant, žeminant, menkinant, apkalbant, apgaudinėjant. 

5.2. Užgauliojimai dėl tautybės, rasės, įsitikinimų, religijos, lyties, išvaizdos, aprangos, sveikatos 

problemų. 

5.3. Atstūmimas, atskyrimas nuo grupės. 

5.4. Grasinimai ar vertimas kaip nors elgtis ar ką nors daryti. 

5.5. Fizinės priekabės. 

5.6. Daiktų ar pinigų atiminėjimas, daiktų gadinimas. 

5.6. Patyčios telefonu ir internete. Ugdymo procesą vykdant nuotoliniu būdu 

6. Patyčios bus nutraukiamos, o besityčiojusiems mokiniams bus taikomos atitinkamos poveikio 

priemonės: 

Kopėtėlės 

(patyčių 

lygis) 

Drausminimo priemonės 

1. Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis su situacijos dalyviais, kurį vykdo 

darbuotojas, pastebėjęs netinkamą mokinių elgesį – iškart po įvykio darbuotojas 

informuoja socialinį pedagogą ir/arba budintį vadovą. Patyčių atvejis registruojamas tam 

skirtame žurnale (Patyčių registracijos žurnalas). 

2. Pasikartojanti patyčių situacija. Pokalbis su mokiniu  dalyvaujant klasės auklėtojui, įvykį 

sustabdžiusiam darbuotojui, socialiniam pedagogui. Patyčių atvejis registruojamas 

žurnale (Patyčių registracijos žurnalas). Su mokiniu vyksta prevencinis pokalbis.  

3. Susitikimas su netinkamai besielgiančio mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės 

auklėtoju ir kuruojančiu pavaduotoju. Aptariamos tolimesnės pagalbos mokiniui 

priemonės. Netinkamo mokinio elgesio situacija nagrinėjama koordinuotos pagalbos 

mokiniui posėdyje.  

4. Netinkamo elgesio svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant 

vienam iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). Pagalbos mokiniui poveikio priemonių plano 

sudarymas ir aptarimas. 

5. Kreipimasis į Druskininkų savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių 

ir informavimas apie besikartojantį netinkamą mokinio elgesį. 

6. Prašymas Druskininkų savivaldybės Vaiko gerovės komisijai perkelti netinkamai 

besielgiantį mokinį į kitą ugdymo įstaigą. 

 

Drausminimo kopėtėlės dirbant nuotoliniu būdu 

Kopėtėlės 

(patyčių 

lygis) 

Drausminimo priemonės 

1. Mokytojas, susidūręs su patyčiomis ar kitu nepageidaujamu elgesiu virtualioje erdvėje iš 

karto reaguoja – žodžiu (raštu) įspėdamas ar/ir atjungdamas nuo prieigos netinkamai 

besielgiantį mokinį. Vėliau – pasikalba su mokiniu ar mokiniais. 

2. Pasikartojanti situacija. Pokalbis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais),  

informuojamas klasės auklėtojas, socialinis pedagogas. Patyčių atvejis registruojamas 

žurnale (Patyčių registracijos žurnalas).  

3. Informuojamas kuruojantis pavaduotojas ugdymui. Aptariamos tolimesnės pagalbos 

mokiniui priemonės su klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu. Atsakingas informacinių 

technologijų specialistas konsultuoja mokytojus (kurie negalėjo įvykdyti 1 lygmens) kaip 

atjungti nuo prieigos netinkamai besielgiantį mokinį. 

4. Netinkamo elgesio aptarimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje nuotoliniu 

būdu, dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). Pagalbos mokiniui 

poveikio priemonių plano sudarymas ir aptarimas. 

5. Kreipimasis į Druskininkų savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių 

ir informavimas apie besikartojantį netinkamą mokinio elgesį. 

 

Mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams pateikiama ši atmintinė 

 


