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KUPIŠKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA
Įtariant smurtą ar patyčias, vienas svarbiausių elementų yra tokio elgesio pasikartojamumas.
Žymėti pastebėtus faktus, kitų perduotą informaciją apie smurtą ir patyčias svarbu dėl šio reiškinio
atskleidimo kitiems asmenims – vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ar esant
poreikiui kitiems specialistams. Taip pat dėl smurto ir patyčių masto mažėjimo įvertinimo.

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS FORMA
______________
Pranešimo data

Bendrieji duomenys:
Kam pranešta apie smurtą ar patyčias:
Kas pranešė apie smurtą ar patyčias:
Kada įvyko smurtas ar patyčios (data, val.):
Kur įvyko smurtas ar patyčios:
Kokia smurto ar patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota:

 Fizinis smurtas – tai smurtas sukeliantis skausmą, fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.
Požymiai: nubrozdinimai, įdrėskimai, lūžiai, kraujavimas, atskirų kūno dalių skausmas ir kt.;

 Psichologinis smurtas – tai nuolatinis emocinis vaiko traumavimas: rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti
nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Požymiai: pakitęs vaiko elgesys, uždarumas, perdėtai jautrus
reagavimas, apatija, patyčios ir kt.;
 Nepriežiūra – tai nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių, emocinių ir socialinių poreikių
patenkinimo. Požymiai: alkanas, purvinas, netinkamai apsirengęs ir kt.;
 Seksualinis smurtas – tai vaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje. Požymiai: seksualinio
pobūdžio kalba ar gestai, amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą ir kt.;
Žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir pan.;
Fizinės patyčios: vaiko užgauliojimas veiksmais (mušimas, stumdymas, spaudimas, dusinimas, pargriovimas,
įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.);
Socialinės patyčios: ignoravimas, izoliavimas arba tyčinė atskirtis, įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, siekiant
parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas, gandų skleidimas ir pan.;
Elektroninės patyčios: vykstančios elektroninėje erdvėja: socialiniuose tinkluose, internete, naudojant mobiliuosius
telefonus (skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir (ar) paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų
skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas siekiant sugriauti gerą vardą arba
santykius, pažeminti ir pan.).
 Kiti pastebėjimai (įrašyti)__________________________________________________________________________ .

Ar yra žinomas (koks) tokio elgesio
pasikartojamumas:

Duomenys apie patyčių dalyvius:
Vaiko, kito asmens patyrusio smurtą ar
patyčias vardas, pavardė, amžius, klasė:
Vaiko (-ų), kito (-ų) asmens (-ų)
kuris(-ie)smurtavo ar tyčiojosi vardas (-ai),
pavardė (-ės), amžius, klasė (pareigos):
Vaiko (-ų), kito (-ų) asmens (-ų)
stebėjusio(-ių) smurtą ar patyčias vardas (-ai),
pavardė (ės), amžius, klasė (pareigos):
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Išsamesnė informacija apie įvykį:

Gimnazijos mokytojo ar kito darbuotojo elgesys šioje smurto ar patyčių situacijoje:

Veiksmų po įvykio, pastebėjimo planas su:
Vaiku patyrusiu smurtą ar
patyčias:

Vaiku, kuris smurtavo ar
tyčiojosi:
Stebėtojais:

Smurto ar patyčių dalyvių
tėvais:

Kitais mokyklos darbuotojais:

Kita (įrašyti):

