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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 

PREVENCINĖS PROGRAMOS „SAUGI MOKYKLA“  

ABC TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2022–2023 M. M. 

Vizija  

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija – saugi ir iniciatyvi, turinti savą prevencijos programą, greitai 

ir tinkamai sprendžianti patyčių problemas progimnazija. 

 

Tikslas  

Siekti, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. 

 

Veiklos 

I. Situacijos analizė 

Eil. 

Nr. 

Tyrimai, trumpas 

apibūdinimas 

Data Atsakingas 

asmuo 

Rezultatų sklaida, 

vertinimas 

1. Progimnazijos ABC 

tarybos sudarymas. 

Rugsėjo mėn. ABC tarybos 

vadovas, 

koordinatorius 

Direktoriaus įsakymu 

patvirtinta progimnazijos 

ABC taryba. 

2. Progimnazijos ABC 

tarybos veiklos plano 

parengimas. 

Spalio mėn. Progimnazijos 

ABC taryba 

Parengtas progimnazijos 

ABC tarybos veiklos 

planas 2022–2023 m. m. 

3. Mokinių apklausa 

„Saugumo jausmas 

progimnazijoje“. 

Gegužės mėn. ABC tarybos 

vadovas, 

psichologas 

Atlikta mokinių, tėvų 

apklausa. Duomenų 

analizavimas ir rezultatų 

aptarimas ABC taryboje. 

Sklaida progimnazijos 

interneto puslapyje. 

4. Probleminių situacijų 

fiksavimas registracijos 

žurnale, reagavimas į jas. 

Visus mokslo 

metus 

Progimnazijos 

ABC taryba 

Probleminės situacijos 

užfiksuotos registracijos 

žurnale. Incidentų 

sprendimas ABC tarybos 

pasitarimuose ir 

susirinkimuose. 

 

 

 

 



II. Renginių planas 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas ir 

trumpas apibūdinimas 

Data ir vieta Organizatoriai, 

atsakingi žmonės 

Numatomi 

rezultatai ir 

vertinimas 

1. Progimnazijos ABC 

tarybos pasitarimai. 

Progimnazijoje 

ne rečiau kaip 3 

kartus per mokslo 

metus, esant 

poreikiui ir 

dažniau 

ABC tarybos 

vadovas, 

koordinatorius 

Įvyks ne mažiau 

kaip 3 ABC 

tarybos 

pasitarimai, kurių 

metu bus 

sprendžiami 

aktualūs 

klausimai. 

2. Progimnazijos 

pedagogams bei 

aptarnaujančiam 

personalui primenama 

prevencinės programos 

,,Saugi mokykla“  

programos misija ir vizija. 

2022 m. spalio 

mėn. 

ABC tarybos 

vadovas, 

koordinatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Pedagogai 

Mokytojų tarybos 

posėdžio metu, 

aptarnaujantis 

personalas 

susirinkimo metu 

įtvirtins žinias 

apie ,,Saugios 

mokyklos“ misiją 

ir viziją. 

3. Bendrų „Saugi mokykla“ 

taisyklių klasėse laikymosi 

stebėjimas. 

Visus mokslo 

metus 

ABC taryba, klasių 

seniūnai. 

Bendros „Saugios 

mokyklos“ 

taisyklės 

iškabintos visose 

kabinetuose. 

Klasių seniūnai 

stebi, kaip jų 

laikomasi. 

4. Klasių seniūnų apvalaus 

stalo diskusijos 

aktualiomis prevencinėmis 

temomis. 

1 kartą per 2, 3 

mėnesius 

Psichologas, 

socialinis pedagogas 

Sprendžiamos 

iškilusios 

problemos, 

pateikiama aktuali 

informacija 

mokiniams. 

5. Klasių vadovų supervizijų 

grupė. 

1 kartą per 3 mėn. Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Sprendžiamos 

iškilusios 

problemos, 

pateikiama aktuali 

informacija klasių 

vadovams. 

6. Švietėjiška veikla. 

„Patyčių  prevencija 

mokykloje“. 

Pagal poreikį ABC taryba Progimnazijos 

bendruomenės 

nariai įgis žinių 

apie patyčias, kaip 

išvengti jų ir kaip 

padėti kitiems. 

7. Respublikinės varžytuvės 

„Visos pasakos baigiasi 

laimingai“. 

Progimnazijoje, 

gegužės mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

Organizuojamos 

respublikinės 

varžytuvės. Bus 



 psichologas, 

Mokinių taryba 

atkreiptas 

dėmesys į patyčių, 

smurto problemas, 

mokomasi gerų 

bendravimo 

manierų. 

8. Projekto „Mokykla tėvams 

ir auklėtojams“ 

įgyvendinimas mokykloje: 

mokymai mokiniams, 

tėvams, mokytojams“. 

2022–2023 m. m. Psichologas,  

socialinis pedagogas 

Kuriama 

pasitikėjimo, 

tarpusavio 

pagarbos ir 

saugumo 

atmosfera  

mokykloje. 

9. Kasmetiniai renginiai, 

skirti patyčių prevencijai:  

a) dalyvavimas 

sąmoningumo didinimo 

mėnesyje „Be patyčių 

2023 m.“; 

b) Tarptautinės 

tolerancijos dienos 

minėjimas;  

c) Kūrybinių darbų 

konkursai, skirti patyčių 

prevencijai (tiesiogiai arba 

nuotoliniu būdu). 

2022–2023 m. m. ABC tarybos nariai, 

Progimnazijos 

bendruomenė 

Progimnazijos 

mokiniai 

supažindinti su 

akcijų tikslais. 

Akcijų 

organizavimo 

dėka didės 

mokinių 

užimtumas, stiprės 

jų socialiniai 

įgūdžiai, kuriama 

saugesnė ugdymo 

(si) aplinka. 

10. Edukacinė išvyka į 

pasirinktą Lietuvos 

ugdymo įstaigą ( 

planuojama į Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnaziją). 

2022–2023 m. m. ABC tarybos 

vadovas,  

koordinatorius 

Aplankyta 

Lietuvos ugdymo 

įstaiga (derinama), 

pasidalinta darbo 

patirtimi apie 

prevencines 

veiklas, 

įgalinančias visą 

mokyklos 

bendruomenę 

dalyvauti saugios 

aplinkos 

mokyklos kūrime. 

 

III. Informacijos sklaida 

Eil. 

Nr. 

Sklaidos forma Laikas ir 

adresatas 

Atsakingas 

asmuo 

Rezultatas 

1. Informacija apie prevencinę 

programą „Saugi mokykla“, 

progimnazijos stende. 

 

 

Progimnazijos 

bendruomenė, 

stendas nuolat 

atnaujinamas 

visus mokslo 

metus. 

ABC tarybos 

vadovas, 

psichologas 

Bendruomenės nariai 

susipažins su 

prevencinės 

programos tikslais, 

ABC tarybos nariais, 

vykdoma veikla. 

2. Informacija apie prevencinę 

programą „Saugi mokykla“, 

Progimnazijos 

bendruomenė ir 

visuomenė 

ABC taryba Bendruomenės nariai 

susipažins su 

prevencinės 



progimnazijos interneto  

svetainėje www.jnp.lt. 

 

programos tikslais, 

ABC tarybos nariais, 

vykdoma veikla. 

 

 

ABC KOMANDOS VEIKSMŲ PLANAS  

 

PROBLEMA 
ABC KOMANDOS 

(VGK) VEIKSMAI  

ATSAKINGI 

ASMENYS  
LAIKAS 

ĮVERTINIMAS, 

REZULTATAS 

Pagrindinės 

patyčių formos: 

apkalbinėjimas, 

žodiniai 

įžeidimai, 

žinutės 

telefonu, 

fotografavimas. 

Paskaitos 4, 6, 7, 8 

klasių mokiniams 

„Probacijos pareigūnas. 

Probacijos tarnyba – 

žmogus, atsakomybė.“ 

ABC tarybos 

vadovas 

Spalio 

mėn. 

Mokiniai susipažins su 

bausmių rūšimis, 

vykdomomis elgesio 

keitimo programomis, 

papasakos apie 

elektroninę stebėjimo 

įrangą, administracinę 

ir baudžiamąją 

atsakomybę. Taip pat 

mokiniai bus 

motyvuojami laikytis 

visuomenėje priimtų 

normų, nedaryti 

nusikaltimų, laikytis 

mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklių, 

siekti išsilavinimo. 

Paskaitos 5 klasių 

mokiniams „Mokinio 

teisės ir pareigos. Ar 

teisė lygu pareiga?.“ 

ABC tarybos 

vadovas 

Spalio 

mėn. 

5-ų klasių mokiniai 

susipažins su teisine 

atsakomybe už 

nusižengimus, 

mokinio teises, 

pareigas. 

Elektroninės patyčios ir 

jų prevencija. 

Dalyvavimas Saugesnio 

interneto savaitės 

veiklose. 

R. Norkienė, 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė 

2023 m. Supažindinti ir  

aiškinti mokiniams 

apie tinkamą 

bendravimą ir saugų 

elgesį elektroninėje 

erdvėje. 

Daugiausiai 

patyčių vyksta 

koridoriuose, 

kabinetuose, 

tualetuose. 

 

Stebima, kaip 

progimnazijos 

bendruomenė reaguoja į 

patyčias (ar laikosi 

progimnazijos  

reagavimo į patyčias 

tvarkos). 

Socialinis 

pedagogas, 

budintys 

administracijos 

atstovai. 

Nuolat Dauguma 

progimnazijos 

bendruomenės narių 

laikysis 

progimnazijoje 

priimtų tvarkų. 



Individualūs pokalbiai 

su naujai atvykusiais 6-

ų, 7-ų, 8-ų klasių 

mokiniais apie 

savijautą, adaptacijos 

problemos, santykius su 

klasės draugais. 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

Spalio 

mėn. 

Bus stebimi visi  

naujai atvykę 

mokiniai. Laiku 

suteikta reikiama 

pagalba. 

Apie 6 proc. 

patyčias 

patyrusių 

mokinių vengia 

aktyviai 

dalyvauti tam 

tikrose 

pamokose, 

praleidžia 

pamokas. 

Individualūs pokalbiai 

su mokiniais, kurie 

praleidžia pamokas be 

pateisinamos 

priežasties. Esant 

poreikiui pokalbiai su 

mokinių tėvais (kitais 

atstovais pagal 

įstatymą) 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

Nuolat Nustatytos mokinių 

progimnazijos 

nelankymo priežastys, 

pravesti individualūs 

pokalbiai, vykdoma 

prevencinė veikla. Jei 

nebus jokių 

pasikeitimų į gerąją 

pusę, informuotas 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius, TBK, atvejo 

vadybininkai. 

Mokinių nelankymo 

priežastys aptartos 

Vaiko gerovės 

komisijoje. 

 

 

   

 


