
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 

Prevencijos įgyvendinimo programa 

 

Mokytojų švietimas 

 

Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas  

Informacijos mokytojams pateikimas: 

Apie gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos 

programą 

2017 m. rugsėjis VGK 

 

Skyrelis su spec. literatūra apie smurtą ir patyčias. 

(biblioteka) 

2017-2018 

Papildoma nuolat 

Soc. pedagogas 

Psichologas 

Spec. pedagogas 

Psichologinis konsultavimas 2017-2018 

Pagal poreikį 

J. Pošiūnienė 

Socialinio pedagogo konsultavimas 2017-2018 

Pagal poreikį 

T. Godlevskienė 

     
Tėvų švietimas 

 

Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas  

Informacijos tėvams pateikimas apie smurto ir patyčių 

problemas mokinių tarpe. 

 

Pagal Olweus 

programos 

grafiką 

VGK 

psichologas,  

soc. pedagogas 

Individualūs pokalbiai/konsultacijos 2017-2018 

Pagal poreikį 

Klasių vadovai, 

psichologas,  

soc. pedagogas 

Vaiko gerovės komisijos veikla  2017-2018 J. Paulavičienė 

Informacija rizikos grupės mokinių tėvams  Pagal poreikį Soc. pedagogas 

Psichologas 

Spec. pedagogas 

Klasės tėvų susirinkimai Pagal Veiklos ir 

Olweus planą 

Administracija, klasių 

vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

  

 

Mokinių švietimas 

 
Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas  

Informacijos mokiniams pateikimas: apie smurto ir 

patyčių problemą gimnazijoje. 

2017-2018 

Pagal Olweus 

programos 

grafiką 

Klasių vadovai, 

Soc. pedagogas, 

psichologas,  

spec. pedagogas 

Individualūs pokalbiai, diskusijos klasėse, apvalaus 

stalo diskusijos 

2018 m. sausio 

mėn. 

 

 

Klasių vadovai,  

soc. pedagogas, 

psichologas 



Veiksmo savaitė „Be patyčių„ 2018 m. kovo 

mėn. 

T. Godlevskienė 

J. Pošiūnienė 

J. Paškevičienė 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams 

(konfliktų valdymas, problemų sprendimas, savęs 

pažinimo).  

  2017 m. 

gruodžio mėn. 

 

Psichologas 

Klasių vadovai 

Bendradarbiavimas su Švenčionių r. PK specialistais, 

seniūnijų soc. darbuotojais, VT specialistais 

 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

Bendradarbiavimas su CARET dienos centru 

„Liepsnelė“ 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai smurto ir patyčių 

temomis gimnazijos mokiniams 

2017-2018  

Pagal Olweus 

programos 

grafiką 

Klasių vadovai 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai: „Žalingų įpročių 

pasekmės“, „Pagundos aplink mus“ II gimnazijos 

klasių mokiniams 

2018 m.  

sausio mėn. 

Klasių vadovai, soc. 

pedagogas, 

psichologas 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai savižudybių 

tema: „Blogas pasirinkimas“, „Kaip galiu padėti 

draugui“  III gimnazijos klasių mokiniams  

2018 m.  

vasario mėn. 

Klasių vadovai, soc. 

pedagogas, 

psichologas 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai: „Prekyba 

žmonėmis“, „Man taip nenutiks“, „Stresas ir jo 

valdymas“  IV gimnazijos klasių mokiniams 

2018 m.  

vasario mėn. 

Klasių vadovai, soc. 

pedagogas, 

psichologas 

„Kaip planuoju švęsti egzaminus, paskutinį skambutį 

ir išleistuves?“ Nepilnamečių administracinės ir 

baudžiamosios atsakomybės ypatumai 

II ir IV gimnazijos klasių mokiniams 

2018 m.  

kovo mėn. 

T. Godlevskienė 

PK specialistas 

„Elgesio ir lankomumo problemos. Mokinio elgesio 

taisyklės ir jų nesilaikymo pasekmės“ 

I gimnazijos klasių mokiniams 

2017 m. rugsėjo 

mėn. 

T. Godlevskienė 

Psichologo konsultacijos 2017-2018 

Pagal poreikį 

J. Pošiūnienė 

Socialinio pedagogo konsultacijos 2017-2018 

Pagal poreikį 

T. Godlevskienė 

 

Popamokinės veiklos renginiai 
 

Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas  

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos 

veiklos. Susitikimas su programos koordinatore 

2017 m. rugsėjo 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Savivaldos diena, skirta Tarptautinei mokytojų dienai 2017 m. spalio 5 

d. 

Mokinių taryba, 3-4 

gimn. kl. mokiniai 

Gimnazistų diena 2017 m. spalio 20 

d.   

2 gimn. kl. mokiniai ir 

klasių vadovai 

Projekto „Išmokime aktyviai  ilsėtis“ vykdymas 2017 m. lapkritis Kūno kultūros 

mokytojai, 



direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena 2017 m. lapkritis Tikybos mokytojai ir 

klasių vadovai 

Kalėdinis koncertas 2017 m. gruodis Muzikos mokytojai, 

būrelių ir klasių 

vadovai 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2018 m. sausio 12 

d. 

Klasių ir būrelių 

vadovai 

Pilietiškumo pamokos, kurias veda Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos nariai 

2018 m. vasario 

15 d. 

Mokinių taryba, klasių 

vadovai, istorijos 

mokytojai 

Lietuviškos dainos  konkursas „Dainuoju Lietuvai“ 2018 m. kovas Klasių vadovai, 

muzikos mokytojas, 

Mokinių taryba 

Savaitė be patyčių. Prevencinis renginys 2018 m. kovas VGK 

Dalyvavimas akcijoje „Darom 2017“ 2018 m. balandis Klasių vadovai 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


