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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

 

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO 

NETINKAMAI  BESIELGIANTIEMS  UGDYTINIAMS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

(toliau – rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“  

2. Rekomendacijomis siekiama padėti lopšelio – darželio „Žiogelis“ (toliau – darželio) 

darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius vaikų netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią 

grėsmę, siekiant užtikrinti darželio bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį 

saugumą. 

3. Rekomendacijos nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems 

vaikams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo darželio sąlygas. 

4.    Rekomendacijose vartojamos šios sąvokos: 

4.1. Darželio darbuotojas – pedagogas, auklėtojo padėjėjas, administracija, švietimo 

pagalbos vaikui specialistai. 

4.2. Netinkamas vaiko elgesys –  elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat 

pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų 

garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą vaiko elgesys.  

4.3. Poveikio priemonė – darželio darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar 

sustabdyti netinkamą vaiko elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba 

grįstą  ugdymosi aplinką. 

4.4. Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję darželio darbuotojo veiksmai 

vaiko atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti vaiko elgesį, keliantį realų pavojų jo 

paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba 

užkirsti jam kelią. 



4.5. Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas vaiko atskyrimas nuo kitų vaikų. 

 

 

II. SKYRIUS 

POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

 

 5. Darželio darbuotojas, esant rekomendacijose nustatytoms sąlygoms ir, siekdamas 

užtikrinti darželio bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, taiko šias poveikio priemones ar 

imasi šių veiksmų: 

5.1. pakeičia vaiko ugdymosi vietą; 

5.2. iškviečia direktorių, jo pavaduotoją, vieną iš vaiko gerovės komisijos narių, socialinį 

pedagogą; 

5.3. panaudoja pagrįstus fizinius veiksmus. 

6. Taikant numatytas poveikio priemones atsižvelgia į vaikų specialiuosius ugdymosi 

poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės parinkimui ir 

taikymui svarbias, aplinkybes. 

7.  Apraše numatytos poveikio priemonės gali būti taikomos vaikui tik tada, kai nedavė 

laukiamų rezultatų jau išnaudotos šios poveikio priemonės ir pagalbos teikimo galimybės:  

7.1. organizuoti individualūs pokalbiai su vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

7.2. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) žodžiu arba raštu, telefonu, el. paštu, per 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“.  

8. Apie vaikui pritaikytą poveikio priemonę nedelsiant informuojamas direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, socialinis pedagogas, vaiko tėvai 

(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų,  esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos 

skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų 

informuojami apie taikytą poveikio priemonę tą pačią dieną, jiems atėjus pasiimti vaiko. 

9. Pedagogas vaikui pritaikytą poveikio priemonę ir savo veiksmus vaiko atžvilgiu fiksuoja 

raštu Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems ugdytiniams registracijos žurnale (1 

priedas).  

 

III. SKYRIUS 

UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS 

 

10. Ugdymosi vietos pakeitimas taikomas pedagogo sprendimu, kai vaikas į pedagogo 

pastabas nereaguoja ir jo elgesys akivaizdžiai trukdo  vaikų ugdymosi procesui. 



11. Pakeitęs ugdymosi vietą, vaikas, prižiūrimas darželio darbuotojo, atlieka paskirtas 

užduotis arba vaikui teikiama reikiama švietimo pagalba.  

12. Vaiko ugdymosi vieta pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio pedagogo 

veiklos trukmei.  

 

 

IV. SKYRIUS 

DIREKTORIAUS  AR JO ĮGALIOTO ASMENS IŠKVIETIMAS 

 

13. Darželio  darbuotojas gali išsikviesti direktorių, pavaduotoją ugdymui, Vaiko gerovės 

komisijos pirmininką, socialinį pedagogą, kad padėtų  nutraukti netinkamą vaiko elgesį. 

14. Darželio direktorius, pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas ar 

socialinis pedagogas tarpininkauja sprendžiant darželio darbuotojo ir vaiko konfliktą, taip pat 

padeda numatyti tolesnes vaiko(-ų) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal 

kompetencijas padeda inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo 

poveikio priemonių taikymą vaikui(-ams). 

 

V. SKYRIUS 

PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI 

 

15. Darželio darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus vaiko atžvilgiu gali taikyti tik tais 

atvejais, kai siekiama: 

16. apsaugoti vaiką nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

16.1. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį vaiko elgesį prieš kitus vaikus, darželio 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

16.2. neleisti vaikui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

16.3. nutraukti vaikų tarpusavio muštynes, jei vaikas (-ai) nereaguoja į žodinius darželio 

darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

16.4. nutraukti vaiko veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

 16.5. atskirti vaiką, trukdantį muzikos veiklai, fizinio aktyvumo pratyboms, ar darželio 

renginiui, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvesti jį iš 

patalpos. Iš veiklos išvestas vaikas toliau prižiūrimas pedagogo. 

17. Fizinis kontaktas su vaiku yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:  



17.1. vaiką (-us) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; 

17.2. vaiką vedant už rankos;  

17.3. guodžiant vaiką; 

17.4. pasveikinant vaiką; 

17.5. padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui; 

17.6. rodant vaikui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

17.7. rodant vaikui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese 

naudojamas priemones;  

17.8. teikiant pirmąją pagalbą; 

17.9. kitose sveikatai nekenksmingose situacijose. 

17.10. Padedant tenkinti kasdieninius gyvenimo įgūdžius. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Grupių pedagogai supažindina su poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems 

vaikams taikymo sąlygomis ir tvarka lopšelyje-darželyje ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) arba 

bent vieną iš jų – tėvų pasirašytinai, taip pat tvarkos aprašas talpinamas įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

19. Visus skundus dėl poveikio priemonių ugdytiniui taikymo privalu nuodugniai ir 

operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų 

nustatyta tvarka.  

 20. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus darželis informuoja kompetentingas valstybės ir 

(ar) savivaldybės institucijas. 

____________________________ 

 

 


