
 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos  2022-2023 m. m. pagrindinis tikslas - ugdymo(si) sąlygų ir  

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

 

1. Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą. 

2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą ir tobulinti šiuolaikinę pamoką ir pagalbos mokiniui 

sistemą. 

3. Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas 

ugdymo procese. 

4. Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.  

 

  

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai  2022-2023 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)  2022/2023 m. m. planas. 

 

   PPIK VEIKLA  

Eil. nr. Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingi 

1.  Komisijos posėdžiai, analizuojant 

situaciją mokykloje, svarstant 

konkrečius patyčių atvejus. 

Pagal poreikį Komisijos nariai 

2.  „Pasitikėjimo linija“ Visus metus Komisijos nariai 

3.   Mokinių, tėvų ir mokytojų 

anketavimas: „Mokyklos 

pažanga“. 

Lapkritis - gruodis Įsivertinimo grupės 

nariai 

   PREVENCINĖ VEIKLA IR RENGINIAI  



 

4.  Tolerancijos diena Lapkritis Klasės vadovai, 

komisijos nariai 

5.  Klasių valandėlės su mokyklos 

psichologe patyčių prevencijos 

klausimais 

Visus metus N. Serova 

T. Gvozdova 

6.  Tėvų konsultavimas, informavimas 

klausimo-atsakymo forma jiems 

aktualiais klausimais, įskaitant 

patyčių prevenciją ir intervenciją 

(mokyklos internetiniame 

puslapyje) 

1 kartą per mėn N. Serova 

7.  Tėvų susirinkimas – Informacinis 

pranešimas tėvams: „Ką turi žinoti 

tėvai apie patyčias? Kaip išvengti 

patyčių?“ 

Vasaris Mokyklos 

administracija 

N. Serova 

T. Gvozdova 

8.  Savaitė „Prieš patyčias“ (pagal 

atskirą planą) 

Kovas VGK, PPIK 

9.  Klasės valandėlės skirtos patyčių 

prevencijai ir intervencijai  

1 kartą per mėnesį 

visus metus 

Klasės vadovai 

10.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

kursai 

Visus metus Mokyklos 

administracija 

11.  Ankstyvoji prevencijos programa 

„Zipio draugai“  

Visus metus A. Jankovskaja (1kl.) 

V. Sadovskaja (1kl.) 

J. Semenovič (1kl.) 

12.  Ankstyvoji prevencijos programa 

„Obuolio draugai“ 

Visus metus I. Cizauskiene (2 kl.) 

T. Mackelo (2 kl.) 

13.  Socialinių klasių pasų rengimas iki spalio 7 R.Lipnevič 

Klasių vadovai 

14.  Sporto ir sveikatingumo projektas 

„Spartakiada 2022-2023“ 

Vasaris 

Birželis 

B. Kozlov, A. 

Jankovskaja,  

I. Cizauskienė 

15.  Mokytojų bei tėvų švietimas apie 

įtraukųjį ugdymą 

Visus metus A. Nijazova-Elsayed 

L. Jankovskaja 

 

 


