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I.

Ugdytinių saugumo užtikrinimas
1. Ugdytinių saugumo užtikrinimui, I U mokytojas ar kitas įstaigos darbuotojas, įtaręs ar
pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias ar smurtą:
1.1.nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
1.2.primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, darželio
nuostatas ir elgesio taisykles, o esam reikalui ir svarstomas Vaiko gerovės komisijoje;
2. Esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius
suteikti asmenis (tėvus, globėjus, rūpintojus) ir/ar darželio darbuotojus ir/ar institucijas
(policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
3.

Raštu ar žodžiu (priklausomai nuo patyčių sudėtingumo) informuoja įstaigos direktorių
ar Vaiko gerovės komisijos pirmininką apie įtariamas ar įvykusias patyčias.

4. Pastebėjus darželio teritorijoje įtartinus asmenis, imtis veiksmų ugdytinių gyvybei bei
sveikatai užtikrinti.
5. Visi ugdymo įstaigos darbuotojai ir bendruomenė, palaiko draugišką, teisingą ir teigiamą
bendravimą ir bendradarbiavimą.
II.

Bendra tvarka
6. Ugdytinių pagalbą Vilniaus raj. Riešės vaikų darželyje teikia: administracijos atstovai,
sveikatos priežiūros specialistas, I U mokytojai ir jų padėjėjai.
7. Atliekami tyrimai ir apklausos, kurių pagrindu planuojamas ar koreguojamas ugdymas:
smurto paplitimo, ugdytinių užimtumo darželyje ir už jos ribų ir kt.
8. Norint nustatyti naujai atvykusių ugdytinių adaptacijos problemas, atliekami stebėjimai,
tyrimai, bendraujama su tėvai, specialistai, I U mokytojais.
9. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvų pageidavimus, vykdomas neformalus ugdymas.

10. Mokymai mobiliose grupėse sudaro galimybes rinktis motyvuotai ir atsakingai: pagal
poreikius, polinkius ir galimybes.
11. Darželyje organizuojamas ugdytinių maitinimas.
12. Sveikai gyvensenai ugdyti sudarytos palankios sąlygos: darželis turi salę su sporto
inventorius, kad ugdytiniai galėtų sėkmingai sportuoti.
13. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą ir supratimą, organizuojamos akcijos:
13.1. „Savaitė be patyčių“, kuri palaipsniui per įvairias veiklas integruojama visus mokslo
metus įtraukiant į veiklą ir visą bendruomenę;
13.2. „Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą“.
14. Rengiami ir įgyvendinami projektai:
14.1.Sveikatinimo projektas „Sveikas kūnas – sveikas aš“.

Sveikos gyvensenos,

tolerancijos propagavimas, žalingų įpročių prevencija ir glaudesni santykiai tarp
vaikų, tėvų, I U mokytojų. Naujos bendradarbiavimo galimybės.
Kita projektinė veikla:
14.2. „ Vitaminų šaly“ , „Sveikas judėjimas“, „Angelų sargų diena“, „Aš saugus“.
15. Prevencinę veiklą vykdo įstaigos Vaiko gerovės komisija. Sprendžia lankomumo, elgesio,
patyčių problemas. Organizuoja prevencinius renginius. Vykdomas

glaudus

bendradarbiavimas sprendžiant ugdymo (si) problemas.
16. Programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams svarsto ir tvirtina Vaiko gerovės
komisija. Organizuoja, planuoja ir dirba su spec. poreikių mokiniais. Užtikrinamos
visiems lygios galimybės ugdymo procese, efektyvi pagalba kiekvienam vaikui.
Spec.poreikių vaikai įtraukiami į darželio gyvenimą, vykdant projektinę veiklą. Vykdoma
metodinių grupių glaudus bendradarbiavimas dirbant su spec. poreikių vaikais,
planuojant veiklą. Lygių galimybių užtikrinimas, efektyvesnių metodų naudojimas.
17. Vyksta administracijos, I U mokytojų, metodinės grupės glaudus bendradarbiavimas,
teikiant informaciją ugdytinių tėvams apie įstaigos aktualijas. Geresni ugdymosi
rezultatai, kryptingesnis ir tikslingesnis vaikų ugdymas (-asis), informacija ir viešumas
apie atliktus darbus, pasiekimus, pagyrimai, paskatinimai ir pan.
18. Vykdoma gerosios patirties sklaida. I U mokytojai dalijasi gerąja patirtimi metodinės
grupės, mokytojų tarybos pasitarimuose, respublikiniuose renginiuose.

19. Siekiant užtikrinti visą, tie fizinę, tiek psichologinę vaikų saugumo sistemą, visa įstaigos,
bei darželio bendruomenė turi būti geranoriški, pakantūs ir tolerantiški.
20. Draudžiamas darbuotojų tiek fizinis, tiek žodinis (psichologinis) smurtas prieš bet kurį
vaiką, įstaigos darbuotoją ar bendruomenės narį.

