
Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. 

Mokykla turi būti gyvenimas.  

(Amerikiečių rašytojas Elbert Green Hubbard) 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

Adresas: Kalninės g. 39,  

LT-74179, Jurbarkas 

Tel./Faks. 8 (447) 51090 

El. paštas: info@jnm.lt  

Klasės taisyklės 

Tai mūsų klasė ir ta vieta, priklau-

santi mums visiems! Mes norime 

turėti draugišką ir saugią klasę, 

kurioje visi stengtųsi pagelbėti 

vieni kitiems! 

 Stengtis, kad visi klasėje jaustųsi saugiai; 

 Puoselėti pagarbius savitarpio santykius 
su kiekvienu; 

 Mano daiktai—mano nuosavybė; jie pri-
klauso tik man. Neatsiklausęs neimk! 

 Visi reaguokime į pastabas; 

 Turime teisę paprašyti pagalbos bei ją 
gauti; 

 Turime tausoti ir atsakingai naudoti mo-
kyklos turtą. 

 
Parengta pagal prevencinę programą „Saugi mokykla“ 

Jurbarko Naujamiesčio  
progimnazijos prevencinės programos 

„Saugi mokykla“ ABC taryba 

 Koordinatorė—Alma Uznė, direktorė; 

 Vadovė—Saulena Lukšienė, socialinė pedagogė; 

Nariai: 

 Ričardas Juška, Lietuvos Respublikos seimo 
narys; 

 Loreta Undraitytė, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui,  

 Vaida Beinarienė, psichologė; 

 Jolanta Tamošaitienė, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui; 

 Ramutė Norkienė, mokytoja; 

 Odeta Martinkevičienė, mokytoja; 

 Marytė Endriukaitienė, mokytoja; 

 Oksana Sutkaitienė, pavaduotoja ūkio  

 reikalams; 

 Mindaugas Kairys, tėvų atstovas; 

 Mindaugas Lukas, tėvų atstovas; 

 Darius Virvilas, tėvų atstovas; 

 Ernest Dunauskaitė, tėvų atstovė; 

 Sandra Mielkaitytė, tėvų atstovė; 

 Asta Balšaitienė, tėvų atstovė; 

 Donatas Mileris, 8a klasės mokinys; 

 Džiugas Enskaitis, 8a klasės mokinys; 

 Andrėja Rukšnaityė, 7a klasės mokinė; 

 Monika Dobilaitė, 8b  klasės 
mokinė 



Patyčios – tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pa-

žeminti 

asmens reputaciją ar orumą, įžeisti jį, įskaudinti 

ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą. 

Būtina stabdyti bet kokią patyčių formą: 

• ŽODINĘ. Tai skaudinimas žodžiu ir užrašais: 

prasivardžiuojant, 

pašaipiai replikuojant ir pan. 

• FIZINĘ. Ji pasireiškia užgauliojimu veiksmais, 

pavyzdžiui, 

pargriaunant, atiminėjant daiktus ir pan. 

• SOCIALINĘ. Ji vyksta, kai vaikas atskiriamas 

nuo grupės, 

yra ignoruojamas, nepageidaujamas ir pan. 

• ELEKTRONINĘ. Tai patyčios, vykstančios vir-

tualioje erdvėje 

Patyčios—viena smurto formų Vieningas elgesys kovoje su patyčiomis 

Kiekviena patyčių situacija yra išskirtinė, 
todėl turi būti sprendžiama individualiai, 
atsižvelgiant į jos ypatumus. 
Veikla, užkertanti kelią patyčioms, visada 
yra sudėtinga. Sėkmė šioje srityje priklauso 
nuo sistemingo ir vieningo visų suaugusiųjų 
mokykloje požiūrio. 
Mokykla turėtų užtikrinti, kad kiekviena pa-
tyčių situacija būtų sprendžiama teisingai ir 
laikantis visiems žinomų patyčių prevenci-

Prevencinės programos  

‚Saugi mokykla“ ABC  

(Anti-bullying Council)  

 Kiekvienas mokyklos darbuotojas, 

sužinojęs arba įtaręs patyčias, turi imtis 

veiksmų! 

 

REAGUOKITE ČIA IR DABAR! 

 Sėkmę užtikrina tik sistemingi 
visų mokyklos darbuotojų veiksmai ko-
vai su patyčiomis. 

 Įsikiškite į patyčių situaciją žodžiais, 
žvilgsniu, atviru klausimu, nutraukda-
mi bet kokius smurtinius veiksmus.  

 Nedelsiant: prieikite prie mokinių ir 
informuokite, kad viską matėte ar 

 girdėjote; 
 aiškiai ir tvirtu tonu pasakykite, kad 

toks elgesys netoleruojamas mokyklo-
je; 

 Esant būtinybei, padėkite vaikui, paty-
rusiam patyčias, pasitraukti iš grės-
mingos situacijos. 

 Vienas iš būdų organizuoti sėkmingą patyčių 

prevencijos ir patyčių problemos sprendimą progimna-

zijoje – sudaryti ABC tarybą. ABC taryba turi sudaryti 8 

– 20 žmonių: mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovas/

administracija, tėvai, taip pat bendruomenės atstovai 

(pvz., policijos pareigūnai, savivaldybės atstovai, vieti-

nių nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

kt.).  

ABC funkcijos: 

Strateginė: 

 mokyklos situacijos tyrimas 

 tyrimo situacijos analizė 

 prevencinio veiklos plano parengimas   

Funkcinė: 

 organizuojamas informacijos surinkimo mecha-

nizmas 

 organizuojamas patyčių situacijų sprendimo me-

chanizmas 

Vizija  
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija  – tai 

saugi ir iniciatyvi, turinti savą prevencijos 

programą, greitai ir tinkamai sprendžianti 

patyčių problemas progimnazijoje. 

Tikslas  
Nuolat kurti saugią mokinių ugdymo(si) ap-

linką. 

Naudingos nuorodos: 
 
„Jaunimo linija“ - 8 800 

www.jaunimolinija.lt  

„Vaikų linija“ - 116 111 

www.vaikulinija.lt  

www. vvc.lt 

www. vaikystebesmurto.lt 

www. pozityvitevyste.lt 

www.krizesiveikimas.lt 

www.auguinternete.lt 

www.draugiskasinternetas.lt  


