Priedas Nr.2
TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
REAGAVIMO Į SMURTO, PATYČIŲ, SAVĘS ŽALOJIMO, ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTINIŲ PSIHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMO ATVEJUS IR PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA PASTEBĖJUS AR ĮTARUS PATYČIAS

1. Visi mokytojai per dalykų pamokas, mokytojai ir klasių auklėtojai per renginius, būrelių užsiėmimus, budintys mokytojai pertraukų ir renginių
metu ir kiti mokyklos darbuotojai bei mokinių tėvai (rūpintojai, globėjai)mokyklos vidaus ir išorės erdvėse, gyvenamojoje aplinkoje ir kitoje viešoje
teritorijoje (jeigu tai susiję su Eigirdžių pagrindinėje mokykloje besimokančiu mokiniu) privalo nedelsiant reaguoti ir stabdyti smurtą, patyčias,
savęs ir kitų žalojimo, alkoholio, tabako, narkotinių psichotropinių medžiagų vartojimo atvejus, įspėjant ir sudrausminant ir informuojant klasės
auklėtoją ir socialinį pedagogą. Klasės auklėtojas išsiaiškina situaciją su mokiniais ir jų tėvais ir klasės auklėtojas (jeigu nėra klasės auklėtojo socialinis pedagogas) privalo nedelsiant informuoti tėvus ir priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų.
2. Jeigu nesiliaujama smurtauti , tyčiotis (patyčios kartojasi dar ne kartą), apie įvykįį smurtą ir/ar patyčias , alkoholio, tabako, narkotinių
/psichotropinių medžiagų vartojimą pastebėjęs asmuo privalo raštu (pagal patvirtinto pranešimo apie patyčias formą) klasės auklėtojui, jam nesant
socialiniui pedagogui ir mokyklos vadovui. Dėl alkoholio, tabako, narkotinių /psichotropinių medžiagų vartojimo informuoti policiją.
3. Klasės auklėtojas , jam nesant - socialinis pedagogas , skubiai privalo išsiaiškinti situaciją, kalbėtis su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais),
stebėti situaciją, individualiai kalbėtis su mokiniu, patyrusiu smurtą ir/ar patyčias ir su mokiniu, kuris linkęs tyčiotis.
4. Jeigu patyčios kartojasi antrą kartą, dalyko mokytojas (ar budintis mokytojas, ar klasių auklėtojas, arba kitas darbuotojas, tėvai (rūpintojai,
globėjai) užpildo pranešimo apie patyčias formą (2 priedą) ir perduoda socialiniam pedagogui ar Vaiko gerovės komisijos pirmininkui.
5. Užpildytą formą socialinis pedagogas registruoja Smurto, Patyčių registracijos žurnale.
6. Socialinis pedagogas, klasės auklėtojas nedelsiant imasi spręsti krizinį atvejį, išsiaiškina esamą padėtį, priežastis, kartu su tėvais, informuoja
mokyklos vadovą, Vaiko gerovės komisijos pirmininką raštu dėl poveikio priemonių taikymo.
7. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas sukviečia Vaiko gerovės komisijos posėdį , pakviečiami tėvai,esant reikalui, komisija sprendžia susidariusią
situaciją išklauso dalyvių ir jų raštu paprašo paaiškinti įvykį priežastis, kartu su tėvais, klasės auklėtoja sprendžiia poveikio priemonių taikymą.

