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VEIKLOS PROGRAMA 
 

 
I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
Vis dažniau pastebima, kad į mokyklas ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio ir 

bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių, vaikai mokykloje elgiasi 
agresyviai, trukdo pamokų metu, nenoriai dalyvauja bendroje veikloje. Didelė rizika, kad jie gali 
imti vartoti narkotikus, psichotropines medžiagas, daryti teisės pažeidimus. 
 Mokyklose vis jaunesni mokiniai pradeda rūkyti, vartoti alkoholį. Jaunimas jau 
neįsivaizduoja pasilinksminimo be alkoholio, narkotinių medžiagų. O visa tai turi didelės įtakos 
vaiko psichikai, prie to prisideda begalė kitų elgesio problemų: smurtas, agresyvus ar nusikalstamas 
elgesys, mokyklos nelankymas ir t.t. 
 Toks netinkamas mokinių elgesys atsiranda todėl, kad visuotinis bendravimas labai 
greitai kinta ir mokiniai neįsisavina gyvenimiškų, socialinių, tinkamų elgesio įgūdžių. 
 Tam yra kuriamos įvairios prevencinės programos. Šiuolaikinės prevencinės 
programos taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne 
ti informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, bet ir pakeisti jaunimo 
nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai 
užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams, taip pat svaiginimuisi alkoholiu ar kitomis 
narkotinėmis medžiagomis. 
 

II. PREVENCINĖS VEIKLOS PRIORITETAI  
 

1. Smurto ir patyčių prevencija. 
2. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencija. 
3. Mokyklos nelankymo prevencija. 
 

III. PREVENCINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 

1. Smurto ir patyčių tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos 
priemones, kurios padėtų mokinius išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant, sukurti saugią 
ir draugišką aplinką mokykloje. 

2. Smurto ir patyčių uždaviniai: 
2.1. mažinti smurto paplitimą mokykloje; 
2.2. individualiai dirbti su linkusiai smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais 

mokiniai, teikti jiems pagalbą 
2.3. kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad mokiniai galėtų papasakoti apie 

patiriamą skriaudą ar patyčias; 
2.4. suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą;  



2.5. formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams 
atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

2.6. stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 
2.7. padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas; 
2.8. bendradarbiauti su ŽPK ir nepilnamečių reikalų specialiste, siekiant užirsti kelią 

priekabiavimui ir smurtui.  
3. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų)  tikslas - organizuoti, įgyvendinti ir 

tobulinti  veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių 
psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, 
kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius. 

4. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų)  uždaviniai: 
4.1. formuoti moksleivių požiūrį į žalingus įpročius, naudojant modelį: žinios – 

požiūris – elgsena; 
4.2. ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus;naudoti aktyvius 

ugdymo metodus kaip priemonę, padėsiančią užkirsti kelią žalingų įpročių vartojimui; 
4.3. į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvus; 
4.4. kelti pedagogų kvalifikaciją žalingų įpročių prevencijos klausimais; 
4.5. žalingų įpročių prevencijos klausimus įtraukti į ugdymo programas, kaupti 

metodines priemones; 
4.6. skatinti sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą, ugdant ir įtvirtinant sveiką 

gyvenseną, kartu formuojant platesnį požiūrį į sveikatą. 
5. Mokyklos nelankymo tikslas – visokeriopai mažinti pamokų praleidinėjimą, užkirsti 

kelią pamokų nelankymui. 
6. Mokyklos nelankymo Uždaviniai: 
6.1. padėti tėvams, klasių vadovams spręsti mokyklos nelankymo problemas; 
6.2. formuoti mokinių atsakomybę už lankomumą; 
6.3. nustatyti taisykles dėl pamokų lankomumo, taikyti apribojimus, bausmes bei 

paskatinimus už gerą lankomumą; 
6.4. nuolat palaikyti ryšius su bendruomene, ŽPK, nepilnamečių reikalų inspekcija; 
6.5. vykdyti mokinių vėlavimo į pamokas apskaitą. 
 

IV. LAUKIAMI REZULTATAI 
 

1. Smurto ir patyčių prevencijos laukiami rezultatai: 
1.1. mokiniams bus suteikta žinių apie smurtinį elgesį, galimybę gauti pagalbą 

nukentėjus nuo smurto, bus ugdomi tinkamo bendravimo ir problemų sprendimo, savisaugos ir 
socialiniai įgūdžiai; 

1.2. sumažės linkusių smurtauti ir tyčiotis mokinių skaičius, pagerės konfliktų, smurto 
atvejų sprendimo kokybė, sumažės mokinių agresyvus elgesys; 

1.3. bus sukurta saugesnė atmosfera ir aplinka mokykloje. 
2. Žalingų įpročių prevencijos laukiami rezultatai: 
2.1. bus pateikta visapusiška informacija apie tabako, alkoholio ir kitų žalingų įpročių 

daromą žalą žmogui ir visuomenei; 
2.2. mokytojai įgis reikiamos informacijos žalingų įpročių prevencijos temomis; 
2.3. bus išugdyti socialiniai įgūdžiai, padedantys pasipriešinti socialiniam spaudimui; 
2.4. padidės mokinių motyvacija ugdyti sveiką gyvenseną. 
3.  Mokyklos nelankymo prevencijos laukiami rezultatai: 
3.1 sumažintas mokinių mokyklos nelankymas, pamokų praleidimas be pateisinamos 

priežasties; 
3.2 sumažės mokinių vėlavimas į pamokas. 

 
 



V. PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis  Atsakingi  Pastabos  

1.  Parengti vaiko gerovės komisijos 
2013-14m.m.veiklos plano 
papildymą   

Sausis D. Žekevičienė  

2.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 
su probleminiais, blogai mokyklą 
lankančiais  mokiniais 

Kartą per mėnesį 
(arba esant 
reikalui) 

D. Žekevičienė  

3.  Prevencinio klasės žurnalo, 
mokytojų kambaryje, kuriame 
fiksuojami visi įvykiai, pildymo 
priežiūra 

Visus metus L. Vosylienė  

4.  Mokinių ir mokytojų budėjimas 
koridoriuose 

Visus metus L. Vosylienė  

5.  Individualūs pokalbiai su problemų 
turinčiais mokiniais 

Visus metus B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

6.  Ilgalaikis, individualus psichologinis 
rizikos grupės mokinių 
konsultavimas 

Visus metus V. Gricienė  

7.  Individualios psichologinės 
konsultacijos smurtą patyrusiems 
mokiniams 

Visus metus V. Gricienė  

8.  Sveikatingumo mėnuo Vasaris V. Dručkienė 
Kūno kultūros 
mokytojai 
Instruktoriai 

 

9.  Parengti informaciją apie socialinę ir 
psichologinę pagalbą, patalpinti 
mokyklos puslapyje 

Kovas B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

10.  Teisinis mokinių ir jų tėvų švietimas Kovas  L. Vosylienė 
G. 
Butrimavičienė 

 

11.  Integruotos pamokos, skatinančios 
sveiką gyvenseną ( technologijos, 
biologija, chemija) 

Balandis  V. Kazlauskas  

12.  Tėvų švietimas priklausomybių 
klausimais (Prevencija, atpažinimas, 
pagalba) 

Gegužė  L.Vosylienė 
V. Prakapaitė 
Lektoriai 

 

13.  Lankymasis tėvų susirinkimuose, 
klasės valandėlėse 

Visus metus D. Žekevičienė  
L. Vosylienė 
B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

14.  Naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos tyrimas 

Spalis-lapkritis  V. Gricienė  

15.  Išplėstiniai mokytojų tarybos 
posėdžiai su mokinių tėvais, kurių 
vaikai blogai lanko mokyklą 

Pagal poreikį D. Žekevičienė  
 

 

16.  Bendradarbiavimas su 
seniūnija,policija, Vaiko teisių 
tarnybos darbuotojais dėl 

Visus metus B. Ivanauskienė 
 

 



probleminių mokinių 
17.  Reidai dėl mokinių rūkymo su 

nepilnamečių reikalų specialiste 
Visus metus B. Ivanauskienė 

 
 

18.  Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovas  B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

19.  Prevencinės paskaitos 6-9 klasių 
mokiniams žalingų įpročių tematika 

 V. Prakapaitė 
Lektoriai  

 

20.  Smurto prevencijos savaitės renginių 
organizavimas 

Gegužė B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

21.  Seminaras mokyklos mokytojams, 
instruktoriams 

Birželis D. Žekevičienė  

22.  Blogai lankančių mokinių 
registravimas, individualūs pokalbiai 

Visus metus D. Žekevičienė 
B. Ivanauskienė 

 

23.  Nuolatinis bendravimas su klasių 
vadovais dėl mokinių pamokų 
nelankymo 

Visus metus D. Žekevičienė 
B. Ivanauskienė 

 

24.  Nuolatiniai kontaktai su linkusių 
praleidinėti mokinių tėvais 

Visus metus D. Žekevičienė 
B. Ivanauskienė 

 

25.  Informacijos pateikimo į duomenų 
bazę dėl mokinių, praleidusių 
daugiau nei 50 proc. pamokų per 
mėnesį 

Pagal poreikį B. Ivanauskienė  

26.  Vykdyti mokymosi motyvacijos 
tyrimus 

Visus metus V. Gricienė  

27.  Analizuoti mokinių mokymosi 
rezultatų pokyčius 

Kas trimestrą D. Žekevičienė  

28.  Pokalbiai su 5-12 klasių mokiniais 
tema „Tvarka mokykloje“ 

Rugsėjis  D. Žekevičienė 
B. Ivanauskienė 

 

29.  Vėluojančių į pamokas mokinių 
fiksavimas 

Nuo rugsėjo Budintis vadovas  

30.  Renginiai psichinės sveikatos dienai Spalis  
 

V. Gricienė  

31.  Akcija nerūkymo dienai apminėti Lapkritis  D. Žekevičienė  
B. Ivanauskienė 
V. Gricienė 

 

32.  Tarptautinė dienos be smurto 
minėjimas 

Lapkritis  B.Ivanauskienė 
 

 

33.  Socialinio paso rengimas  Gruodis B. Ivanauskienė 
 

 

34.  Penktų klasių mokinių adaptacijos 
tyrimo pristatymas 

Gruodis  V. Gricienė  

 


