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RUMŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2022 - 2023 M./M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

TIKSLAS: Saugios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas ir bendradarbiavimas lopšelyje-darželyje. 

UŽDAVINIAI: 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams  jaustis saugiems, palaikomiems, priklausantiems 

bendruomenei ir atsakingiems už ją. 

2. Apibrėžti žodžio smurtas sąvoką. 

3. Apibrėžti žodžio patyčios sąvoką. 

4.  Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios  nėra normalus ir toleruotinas 

reiškinys. 

5.  Nuolat skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir 

socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą. 

6.  Įtraukti visus bendruomenės narius ir socialinius partnerius į aktyvią veiklą, formuojant 

Saugią, pozityvią aplinką. 

 

                                 Darbas su pedagogais ir kitais bendruomenės nariais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Smurto ir patyčių prevencinės 

programos pristatymas. 

Programos peržiūra, tobulinimas, 

koregavimas. 

2022 m. IV ketv. Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

2. Pranešimai. Diskusijos, vaizdinės 

medžiagos peržiūra ir aptarimas. 

 

2022 m. I, II ir IV 

ketv. 

Vaiko gerovės komisija, 

pavaduotojas ugdymui 

3. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.  

Temos: 

1.Socialinis, emocinis 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas(is). 

2. Zipio draugai 

3. Kimochis  

2022-2023 m.m. 

eigoje 

Direktorius,  

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai  

 

4.  Stendiniai informaciniai leidiniai. Nuolat ir pagal 

esamas situacijas 

Pedagogai, specialistai, 

administracija. 

5. Įstaigoje minima tarptautinė 

Tolerancijos diena. 

2022 lapkričio mėn. Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

6. Aktyvus dalyvavimas veiksmo 

savaitėje „Be patyčių“.  

2023 m. kovo mėn.  Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 



Darbas su tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Smurto prieš vaikus, 

prevencinės programos 

pristatymas tėvų susirinkimų 

metu. 

2022 m. rugsėjo-

spalio mėn.  

Direktorius  

2. Stendiniai pranešimai tėvams: 

„Vaiko adaptacija įstaigoje‘‘ 

„Emocijų valdymas“ 

„Kas yra patyčios?“ 

„Smurtas artimoje aplinkoje“ 

2022-2023 m.m. 

eigoje 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, specialistai 

3. Akcija skirta tarptautinei 

Šypsenos dienai paminėti “Plati 

šypsena“ 

2022-10-06 Direktorius, pedagogai 

4. Grupių tėvų susirinkimai 2022-2023 m.m. du 

kartus metuose. 

Pedagogai, direktorius  

5. Individualūs pokalbiai su tėvais.  Pagal poreikį Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, specialistai 

pedagogai 

 

Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Projektas ,,Kaip aš jaučiuosi 

darželio grupėje?”  

2023 sausio mėn. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

2. Emocinio intelekto ugdymas su 

„Kimochi“ ir „Zipio draugai“ 

programomis 

2022-2023 m.m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

3. Tarptautinės draugo dienos 

minėjimas. 

2022 lapkričio mėn Pedagogai, meninio ugdymo 

mokytojas 

4. Alkoholio , tabako ir kt. psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. Vaikų 

žalingų įpročių prevencija. 

2022 m. IV ketv. Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, Visuomenės 

sveikatos biuro specialistas 

5.  Piešinių parodos: 

„Aš grupėje“  

„Mano draugas“ 

,,Mano šeima“ 

2022-2023 m.m. Pedagogai, pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Anketa pedagogams ,,Patyčios grupėje” 2022-2023 Vaiko gerovės komisija 



m.m. 

2. Darbo su prevencine programa 

stebėjimas ir analizė 

2022-2023 

m.m. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

3. Vaiko gerovės komisijos plano 

vykdymas 

2022-2023 

m.m. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

4. Vaikų adaptacija: vertinimas ir 

korekcija. 

2022 m.m. 09-

10 mėn. 

Pavaduotojas ugdymui, vaiko 

gerovės komisija 

5. Pozityvi sąveika tarp vaikų ir grupėje 

dirbančių asmenų  

Nuolat Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

6. Darbuotojų emocijų valdymas, 

pozityvių santykių kūrimas, palaikymas 

Nuolat Direktorius 

7. Tėvų elgesys su vaikais ir įstaigos 

darbuotojais (analizė). 

Nuolat Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, vaiko gerovės 

komisija, pedagogai 

8. Vaikų saugumo užtikrinimas:  pietų 

miego metu  auklėtoja būna šalia vaikų,  

prailgintoje grupėje vakare rakinamos 

durys, įdėtas  skambutis laiptinėje. 

Nuolat Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

9. Individualūs pokalbiai su 

konfliktuojančiais tėvais, situacijų 

išsiaiškinimas. 

Pagal situaciją Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

 

 
 


