
PATVIRTINTA
Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelene"
Direktoriaus 2018 m. balandZio 30 d.

[sakymu Nr. V-51

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO ,,PELENE" 2OI8M. I PUSMncIo SMURTo IR
PATYdIV PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA

Programos tikslas - padeti Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" bendruomenei
uZtilainti sveik4, saugi4, be smurto ir prievartos aprai5kq aplink4, kuri yra psichologi5kai ir fizi3kai
saugi.

Programos uZdaviniai:
1. {traukti visus bendruomends narius, socialinius partnerius i aktyvi4 veikl4, formuojant

saugios ir sveikos gyvensenos igrldZius, kuriant ir puoselejant saugi4 aplink4.
2. Sistemingai skatinti tinkam4, pozityvq ir toleranti5k4 elgesi, orientuot4 i vaikq socialines

kompetencijos ugdym4.

3. Padeti vaikams iSsiugdyti nuostat4, kad smurtas ir patydios nera toleruotinas rei5kinys.

Darbas su pedagogais ir kitais bendruomends nariais
Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Data Atsakingas asmuo

I Smurlo ir patydiq prevencijos ir
intervencijos tvarkos ir Kriziq valdymo
tvarkos pristatymas

2017-2018 m. m.
eigoje

Direktorius,
Vaiko geroves komisija,
SPPI darbo komanda

2. Pedago gq kvalifrkacij os kelimas darLelio
mikroklimato gerinimo, vaikq elgesio
korekcij os klausimais (kursai, seminarai,
paskaitos)

2017-2018 m. m.
eigoje

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
pedagogai

3, Paskaita pedagogams ,,Vaikq emocines ir
elgesio problemos"

Vaiko geroves komisija

4. DarZelio bendruomenes susirinkimai Du kartus per
metus

Direktorius

5. Psichosocialines rizikos veiksniai ir
streso darbe vertinimo rekomendacijq
pristatymas ir aptarimas

2017 m. geguLe Direktorius

6 Darleho bendruomenes seminaras

,,Smurtas artimoj e aplinkoj e"
atpaZinimas ir reagavimas Svietimo
istaigoie

2018 m. balandis Direktorius

Darbas su tdvais

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Data Atsakingas asmuo

1 Smurto ir patydiq prevenc
intervencijos tvarkos ir Kr
tvarkos pateikimas. supaZi

uos lr
iziq valdymo
ndinimas

2017 m. spalis Direktorius

2. Seminaras,,Saugios gyvensenos
darLelyje ugdymas"

2017 m. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagosai

3. Informacijos apie Smurto ir patydiq
valdym4 tinklalapyj e pateikimas

2017-2018 m. m. Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
oedasosai

4. Paskaita tevams ,,Aukleti be dirZo, Kaip
tat?

2018 m. lapkritis Psichologas

5 Tevq susirinkimai 2017-2018 m. m.
Du kartus per

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo



metus pedagogai,
Direktorius

6. Individualls pokalbiai su tevais Esant poreikiui Ikimokyklinio ir
prie3mokyklinio ugdymo
pedagogai

,7
Individualus susitikimai su psichologu Esant ooreikiui Psicholosas

8. Tgstinis projektas,,Gyvenim4 dafielyje
kuriame kartu"

2017-2018 m. m. Vaiko gerovds komisija

Prevencin6s veiklos su ugdytiniais
Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Data Atsakinsas asmuo

1 Pokalbiai, diskusij os, valandeles
draugystes tema, grupes taisykliq
sudarymas

2017 m. rugsejis-
spalis

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai

2. Tatptautines pro gramo s,,Zipio dr augai" 2017-2018 m. m.
eisoie

Prie5mokyklinio ugdymo
pedagogas

3. Tarptautines programos ,,Say hello to the
World"

2017-2018 m. m.
eieoie

Prie5mokyklinio ugdymo
pedagogas

4 Programa,,Pelenes mandagumo savaitd" 2018 m. vasaris Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai

5. Projektas ,,Savaite be patydiq"
(draugystes savaite)

2018 m. kovas Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
pedagogai

6. Vaikq klrybines veiklos parodos;
i.t .

..LtbrnIar"
,,Draugystes mandala"

2017 m.lapkritis
2018 m. vasaris

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai

7. Dalyvavimas Smurlo ir patydiq
prevencijos projektuose uZ istaigos ribq

2017-2018 m. m.
eigoje

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai

Situacij os analiz6, poreikiq iSsiaiSkinimas
Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Data Atsakingas asmuo

Smurlo prie5 vaikus, patydiq bei kriziniq
situacijq valdymo prevencijos programas
iewendinimo stebeiimas

2017-2018 m. m.
eigoje

Direktorius

2 Vaiko gerovds komisijos plano vykdymas 2017-2018 m. m.
eieoie

Dir. pavaduotojas ugdymui

3. Vaikq adaptacija 2017-2018 m. m.
eisoie

Dir. pavaduotojas ugdymui,
Grupiu aukletoios

4, Grupes darbuotojq ir vaikq tarpusavio
santykiai

Nuolat Direktorius,
Vaiko seroves komisiia

5. Vaikq saugumo uZtikrinimas Nuolat Direktorius,
LopSelio-darZelio taryba.
Vaiko geroves komisiia

6. Darbuotojq ir tevq tarpusavio santykiai Nuolat Direktorius,
Grupiu aukletoios

7. Vaikq saugumo uZtikrinimas Nuolat Direktorius,
Dir, pavaduotojas ugdymui,
Grupiu aukletoios

8. Individualtis pokalbiai su
konfl iktuoj andiais tevais, situacij q
iSaiSkinimas

Esant reikalui Administracija


