1 priedas
KUPIŠKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS
REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS PLANAS
PASTEBĖJUS AR ĮTARUS
PATYČIAS

SMURT Ą

Bet kuris gimnazijos darbuotojas
nedelsiant reaguoja ir stabdo
Apie įvykį praneša klasės kuratoriui. Klasės
kuratorius nusprendžia ar reikia apie įvykį
informuoti gimnazijos direktorių.

Klasės kuratorius skubiai aiškinasi
situaciją, kalbasi su mokiniais, jų tėvais
(rūpintojais, globėjais), stebi situaciją.

Smurto artimoje aplinkoje atveju:

Bet kuris gimnazijos darbuotojas, įtariantis vaiką patyrus
smurtą artimoje aplinkoje, praneša gimnazijos direktoriui ar
jo įgaliotam asmeniui (raštu arba elektroninio ryšio
priemonėmis). Nesant galimybei pranešti direktoriui ar jo
įgaliotam asmeniui, tiesiogiai praneša VTAS ir (ar)
policijai. Prieš pranešdamas, gali konsultuotis dėl įtarimo
su VGK pirmininku, psichologu, socialiniu pedagogu.

Pastebėjus, kad smurtas ar patyčios
kartojasi, užpildo Pranešimo apie smurtą
ir patyčias formą (2 priedas), ją
perduoda VGK pirmininkui, psichologui
ar socialiniam pedagogui.
Užpildytą formą priėmęs asmuo, ją registruoja
Smurto ir patyčių registracijos žurnale.

Imasi spręsti smurto
ar patyčių situaciją,
bendrauja su smurto
patyčių dalyviais, jų
tėvais (globėjais,
rūpintojais).

Esant sudėtingesnei situacijai,
inicijuoja VGK (skubų)
posėdį. VGK informuoja
gimnazijos direktorių, numato
veiksmų ir imasi spręsti
smurto, patyčių situaciją.

Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo
praneša VTAS ir (ar) policijai ir VGK
pirmininkui. Prieš pranešdamas gali
konsultuotis dėl įtarimo su VGK pirmininku,
psichologu, socialiniu pedagogu.

VGK pirmininkas arba VGK
paskirtas narys bendradarbiauja su
VTAS ir (ar) policija bei kitomis
institucijomis susijusiomis su
atvejo sprendimu.

Kai smurtu kaltinami gimnazijos
darbuotojai ar gimnazijos
teritorijoje esantys asmenys:

Bet kuris gimnazijos darbuotojas, smurto
liudininkas ar nukentėjęs nuo smurto,
nedelsdamas praneša gimnazijos
direktoriui. Jei kaltinamas direktorius –
VGK pirmininkui, jei kaltinamas VGK
pirmininkas – direktoriui. Situacija
apibūdinama kuo išsamiau.

Direktorius arba VGK pirmininkas
informuoja VTAS ir (ar) policiją bei
steigėją ir laikosi suteiktų
instrukcijų. Raštu fiksuoja smurto
požymius ir perduoda šią informaciją
VTAS ir (ar) policijai.

Jei VTAS ir (ar) policija leidžia
ir yra liudininkų – direktorius
arba VGK pirmininkas paprašo jų
taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.

ŠPT dirbantis psichologas arba kitos švietimo pagalbos
įstaigos ar atitinkamas psichologinės pagalbos teikėjas, su
kuriuo savivaldybės vykdomoji institucija yra sudariusi
sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo, organizuoja
mokytojų ar kitų gimnazijos darbuotojų, smurtavusių ar
smurtą patyrusių gimnazijoje, psichologinį konsultavimą.
Pagalba ŠPT arba kitose švietimo pagalbos įstaigose teikiama
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto
faktą momento, jiems atvykus į ŠPT arba pas kitą

