
PANEVĖŽIO LOPŠELIO- DARŽELIO ,, ŽILVINAS“ 

2022– 2023 M. M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

TIKSLAS:  Pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimas sukuriant saugią ugdymo(si)aplinką darželyje, 

kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys. 
 

UŽDAVINIAI: 

1. Formuoti vaikų saugios elgsenos įgūdžius, stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi. 

2.Skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir socialinės 

kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą. 
 

PREVENCINĖS VEIKLOS SU UGDYTINIAIS 
 

Eil. 

Nr 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Tarptautinės programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimas priešmokyklinio ugdymo 

grupėje 

2022-2023 m.m. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas 

2. Emocijų dienos. Prevenciniai užsiėmimai 

vaikams (savęs ir emocijų pažinimas, konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas).  

2- 3 per mėnesį  Mokytojai 

3. Projektas ,,Esu saugus, kai žinau“ – įvairios 

veiklos, žaidimai, filmukų peržiūros apie 

saugų vaikų elgesį. 

2022 m rugsėjo Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos  

4. Įsitraukimas į Gelbėkim vaikus iniciatyvą 

„Solidarumo bėgimas“ 

2022 m rugsėjo Pavaduotoja ugdymui 

5. Edukacinių  filmų peržiūra ir jų aptarimai, 

pasakų skaitymas, istorijų kūrimas  

2022-2023 Mokytojai 

6. 

 

Tolerancijos savaitė.  Paroda ,,Tolerancijos 

simbolis“ 

 

2022 m. lapkričio 

mėn. 

Mokytojai, tėvai 

7. Iniciatyva „Pasveikink kaimyną“ 2022 m. gruodžio 

mėn. 

Bendruomenė 

 

8. 

 

Savaitė be patyčių.  Draugystės dienos 2023 m. Pavasaris Mokytojai 

9. 

 

Sveikatinimo savaitė 2023 m. Pavasaris Mokytojai, judesio korekcijos 

specialistas 

10. 

 

Dalyvavimas  renginiuose (konkursai, popietės, 

olimpiados, vakaronės, edukacinės išvykos, 

šokiai ir kt.) 

2022 - 2023 

 

Mokytojai, specialistai,  VGK 

nariai  

11 Socialinio-emocinio ugdymo programos 

„Kimochi“ integravimas į bendrąją ugdymo 

programą dvejose darželio grupėse. 

2023 m. „Boružėlių“ mokytojai 

 

12. Grupių valandėlės smurto ir patyčių temomis Pagal poreikį  Mokytojai 

                            

PEDAGOGŲ IR KITŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ PREVENCINĖS VEIKLOS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Pedagogo kvalifikacijos kėlimas: 

mikroklimato gerinimo, elgesio korekcijos, 

gyvenimo įgūdžių klausimais (kursai, 

seminarai, paskaitos) 

2022-2023 m.m. Pavaduotojas ugdymui 

pedagogai, specialistai, mokytojų 

padėjėjos, 

2. Informacijos lopšelio-darželio 

bendruomenei pateikimas: smurto ir patyčių 

2023 m. sausio 

mėn. 

VGK nariai 

 



prevencijos programos pristatymas 

3. Knygų, straipsnių apie sveikatą, emocijas, 

pristatymas 

Visus metus Vadovai, sveikatingumo grupės nariai,  

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

4. Psichologinis konsultavimas 2022-2023 VGK nariai  

 

 

KOMANDINIS DARBAS IR PAGALBA PEDAGOGAMS  

BEI KITIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Vaikų adaptacija, konsultacija mokytojams, 

tėvams.  

Pagal poreiki Administracija, Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, 

Vaikų maitinimo ir higienos 

priežiūros organizatorius, 

logopedas  

2. Pagalba sudarant grupių taisykles. 2022 m. VGK nariai, specialistai 

3. Darbuotojų su vaikais emocijų valdymas 

įvairiose situacijose 

Nuolat VGK, administracija, lopšelio-

darželio taryba 

4. Atvejų, situacijos analizė, poreikių 

išaiškinimas 

Esant reikalui Vadovai, VGK nariai  

5. Konsultavimas dėl vaiko netinkamo elgesio 

įvertinimo ir įveikimo pagal tvarkos aprašą 

Esant poreikiui VGK nariai 

6. Paskaitos, diskusijos patyčių prevencijos 

temoms. 

Poreikiui esant Administracija, VGK nariai 

7. Sveikatos stiprinimo grupės ir Vaiko 

gerovės komisijos veiklos planų laikymasis. 

 

Nuolat  VGK, mokytojai 

 

 

 


