
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA 

Smurto ir patyčių prevencija mokyklose 

 
2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (Nr. 
XII-2685) Prieiga per internetą::https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/7adbfe909cf411e69ad4c8713b612d0f  kuriose: 

Apibrėžtos patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, prevencinės programos sąvokos; 

• Įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas: mokinių prieš mokinius, švietimo 
įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo 
įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
prieš mokinius, mokytojus; 

• Numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems 
mokiniams, mokytojams; 

• Numatyta mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais (pranešimas, 
psichologinės pagalbos užtikrinimas); 

• Numatytas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ne rečiau kaip kas 4 
metus mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje; 

• Įtvirtinta prievolė užtikrinti kiekvieno mokinio dalyvavimą prevencinėje programoje; 
• Numatyta mokyklų pareiga vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis. 

 

Naudinga informacija: 

Mokytojo TV: Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose: prieiga per internetą: 
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