Smurto/patyčių prevencijos ir intervencijos
tvarkos aprašo
2 priedas
VILNIAUS VILKPĖDĖS DARŽELIS-MOKYKLA
PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS FORMA
__________________
(Pranešimo data)
Bendrieji duomenys:
Kam pranešta apie smurtą/
patyčias:
Kas pranešė apie smurtą/
patyčias:
Kada įvyko smurtas/
patyčios (data, val.):
Kur įvyko smurtas/patyčios:
Kokia smurto ir patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota (tinkamą pabraukti):
1. Žodinės patyčios: užgauliojimas žodžiu ir užrašais (pravardžiavimas, grasinimas,
ujimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas, apkalbinėjimas ir kt.);
2. Fizinės patyčios: užgauliojimas veiksmais (stumdymas, įspyrimas, kumštelėjimas,
spjaudymas, plaukų pešiojimas, žnybimas, daiktų atiminėjimas ir pan.);
3. Socialinės patyčios: įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, veido mimika,
ignoravimas, siekiant parodyti, kad yra nepageidaujamas ar atstumiamas;
4. Elektroninės patyčios: socialiniuose tinkluose, kitose vietos internete, naudojant
mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių ar elektroninių laiškų rašinėjimas,
skaudinantis bendravimas pokalbiuose, asmeninio gyvenimo detalių viešinimas);
5. Fizinis smurtas – tiesioginiai ar netiesioginiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš vaiką,
taip pat fizinės bausmės, sukeliantys vaikui skausmą, darantys žalą arba keliantys
pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;
6. Psichologinis smurtas – nuolatinis vaiko teisės į individualumą pažeidinėjimas,
vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas;
7. Seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai
veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, arba seksualiniai veiksmai
su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinama arba piktnaudžiaujama
pasitikėjimu, valdžia ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin
pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar
priklausomumo; taip pat vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų pornografija,
verbavimas, vertimas ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje,
pornografijos rodymas arba kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų
tvirkinimas;

8. Nepriežiūra – nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių
netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, darantys žalą ar keliantys pavojų vaiko gyvybei,
sveikatai, raidai.

9. Kiti pastebėjimai (įrašyti)

Ar yra žinomas tokio elgesio
pasikartojimas:

Duomenys apie smurto ir patyčių dalyvius:
Asmens, vaiko, patyrusio smurtą (patyčias) vardas,
pavardė, amžius, grupė:
Asmens, kuris smurtavo (tyčiojosi) vardas, pavardė:
Asmenų, vaiko/ų, stebėjusio smurtą (patyčias) vardas,
pavardė, amžius:
Išsamesnė informacija apie įvykį:

Mokyklos pedagogo, kito darbuotojo ar darželio-mokyklos bendruomenės nario elgesys
šioje smurto/ patyčių situacijoje:

Veiksmų po įvykio, planas su:

Asmeniu, vaiku patyrusiu
smurtą /patyčias:

Asmeniu, kuris smurtavo/
tyčiojosi:
Stebėtojais:

Smurto /patyčių dalyvių
tėvais (globėjais):

Kitais mokyklos
darbuotojais:

Kita (įrašyti):

__________________________________________

Užpildžiusio asmens vardas, pavardė

__________________

Parašas

