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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Vilniaus Jono pauliaus II progimnazijos (toliau Progimnazija) darbuotojq

psichologinio saugumo uZtikrinimo politikos igy-vendinimo tvarkos apraSo (toliau - Aprasas) tikslas

- vertinti psichosocialinius rizikos veiksnius'-bei uztikrinti Progimnazijos darbuotojq psichologini

saugumg, psichosocialines rizikos valdymq, psichologinio smurto, mobingo' priekabiavimo

ffi;rJ"r lgyvendinim* bei saugios darbo aplinkos Progimnazijoje klrim4'
' ;. Sis Apra5as taikomas visiems Progimnazijos darbuotojams.

3. APraSe vartojamos s4vokos:

3.1. psichologinis smurtas- Zodinis agresyvus elgesys kito asmens atZvilgiu: Zeminimas,

iZeidinejimas, gqsdiiimas, grasinimas, vert[ras jaustis kaltu, blogos savijautos sukelimas'

parodymas, kad z*"g* yra"blogesnis uz kitus, Saipymasis, Saukimas, apkalbinejimas siekiant

paZeminti; nesikalbejimas, ignoravimas, grubus, ,..1iskut savo nuomones primetimas; tai pat

iZ"idZiyZinudiq ar elJktroninfi taiSt<q ra5ymas, privadio.s.informacijos atskleidimas'

3.2. Mobingu, - jegq disbalunrrr'pu..-ii santykiai darbo vietoje, pasireiSkiantys nuosekliu

ilgalaikiu netinkam'u .rglJiu nukreiptu pries darbug,oju, kuriais paLeidhiama darbuotojo fizine,

socialine ar psichol,ogir,i gerore, ma'iinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu' Mobingq

lali taikyti tiek viena"s, koLktyuo pritarimq uigurior svertq turintis asmuo, tiek darbuotojq grupe.

3.3. priekabiavimas - nepageidaujarias elgesys, kai asmens lyties, lytines orientacijos'

negalios, amZiaus, ras€s, etines p.it tu,rto-ybes, iautybes, religijos, tikejimo' kalbos' kilmes'

sociarines padeties, lsitikinimq u, puziury, pilietybes,. seimynines padeties pagrindu paZeidZiamas jo

orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama-bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti aplinka'

3.4. Stresas - sveikatai nepalanki Zmo[aus reaiccija i nuolating itampt darbe del nepalankiq

darbo sqlygr+, netinkamq reikalavimq, blogo airUo organizavimo bei darbuotojq tarpusavio santykiq

irlar santy[iq su darbdaviu psichosocialiniq veiksniq;

3.5. ,,raryiirf oczute" - oficiali, Lietuvos Respublikos. Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos rekomenduojama elektronine priemond, skirta Salies mokykloms' kuri leidZia

anonimiskai i, gr.itui pranesti apie itariamas arba ivykusias patydias, o mokykloms - reaguoti ijas

ir laiku suteikti Pagalb4'
4. Kitos eprase naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos apibreZtos

Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Rispublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme

ir Psichosocialines rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose'

II SKYRIUS

PSICHoLoGINIo SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKOS IGWENDINIMO
NUOSTATOS

5. Visi progimnazijos darbuotojai privalo laikytis pozityvaus elgesio/ etikos taisykliq;

puoseleti pagarbauiendravimo ir bendiadaibiavimo kultlr4, vertybes, deklaruoti nepakantum4 bet



kokiai mobingo, psichologinio smurto, priekabiavimo formai, ai5kiai parodant, kad tokie veiksmai

yra neteiseti ir neto leruoj ami Pro gimnazij oj e'

6. Kiekvienas progimnuri]or darbuttojas, neatsiZvelgiant ijo rasg, tautybg, amZiq, socialinq

padeti, isitikinimus, orientacij4, uZimamas pareigas, turi teisg:

b.f.idarbo aplink4 Ue itampos, streso, psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo

aprai5kq; ._: r_ - ^-^.' 
i.Z. i pagarbq bendravim4, dalykiskus darbinius santykius, ai5kiai apibrell4 savo vaidmeni

darbe ir ai5kiai suformuluotas atsakomybes;

6.3. i galimybg derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;

6.4.'i gatimybg prane5ti apie darbe putiriumq stresq, psichologini smurt4, mobing4,

priekabiavim4 ir nepatirti aet to prie5i5kos reakcijos bei gauti reikiam4 pagalb4;

6.5. dalyvauti vertinant profesinE izikq-, tiriant psichologini klimatQ organizacijoje, teikti

pasifrlymus kuriant bei igyvendinant pries psichologini smurt4 nukreipt4 kultUr4;

6.6. i progimniLiio, lesomis oiganizuojamus mobingo, priekabiavimo, psichologinio

smurto, streso atpaZinimo ir iveikos mokymus;
6.7. bendradarbiauti su profesinlmis sqiungomis, darbuotojq atstovais, darbuotojq teises

ginandiomis organizacijomis; 1 :_ ,:,-- ^r-.^i.
6.g. patyrus/ pastebejus/ itarus psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo atveji,

kreiptis i piogimn *iio1" ,.itiuneiq prie-s smurt4 nukreiptos politikos ir 
. 
prevenciniq veiksmq

igyvendinimo-komisija irlarba i 
'stligej4, 

arba i Valstybinq darbo inspekcij4, ypad lui
irTogi.rruajoje i pru*ii-w apie'psicholtginio smurto apraiSkas ar s1re14 keliandius veiksnius

nebivo reaguojama, nebuvo rut.itiu pagalba; arba kai skundZiamasi del Progimnazijoje vadovo

veiksmq arba neveikimo'
7. Progimnazrjoje privalo bflti uZtikrinta:

7.1. kad progimnazijoje b1tq paskirti asmenys, ikuriuos gali kreiptis darbuotojai, patyrq

psicholo gini smurtq/mobing4;
7.2. kad frogimnaiijoje pagalb4 teikiantys asmenys nuolatiniq kontaktq palaikymui bltq

aprlpinami techninemis priemonemis;

7.3. visq gaunamq pranesimq apie psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo atvejus

registravimas ir niatideliotina kiekvieno itariamo/ nustatyto atvejo analize:'

7.4. sudarytos s4lygos visiems darbuotojams dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su

psichologinio klimato Progimnazijoje gerinimu; 
, .- - r--^t^2 +r-i^. .

7.5. visi ltariami ai nustatytl piichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo atvejai tiriamr

vadovaujantis konfidencialumo, ou3&tyuu-o ir nesali5kumo principais, uztikrinamas darbuotojq,

pateikiandiq prane5imus konfidencialumas ;

7.6. nedelsiant Salinamos nustatytos !tamp4, stres4 darbuotojams keliandios aplinkybes bei

nagrinejami ir sprendZiami psichologinio-rrn.,rto, mobingo, priekabiavimo aprai5kq atvejai,

suteikiama reikalinga pagalba Sio ,*rrto aukoms bei taikomos adekvadios drausmines priemones

smurtautojams;
7.7. nepertraukiamas pries psichologin! smurt4, mobing4, priekabiavim4 nukreiptq veiksmq

vykdymas, efektyvus prevenciniq priemoniq taikymas;

7.g. visq darbuotojq ,rrpriindinimai apie galimas nepageidaujamo' nepagarbaus, neeti5ko

elgesio pasekmes.

III SKYRIUS

PREvENCINIAI vEIKSMAI, NUKREIPTI PRIES IUONTNG.{ IR PSICHOLOGINI
SMURT.{

uz slt+



9.1. psichosocialines darbo aplinkos Progimnazijoje gerinimas uZtikrinant, kad su darbu

susijE spren-dimai bltq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui

principais, organizuojant darb4 bltq optimizuojamas darbo kr[vis: darbai paskirstomi, atsiZvelgiant

i ti"tui.ro darbuotojo etatini darbo kr[vi, kiekvienam darbuotojui turi bflti aiSku, ko iS jo tikimasi

darbe, jis turi blti apmokytas, kaip atlikti darb4;

9.2. savalaikis reagavimas i galimo psichologinio smurto ir mobingo, priekabiavimo atvejus;

9.3. Progimnazijos kultfiros formavimas isipareigojant, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga

ir sveikata visais su darbu susijusiais aspektais; prevenciniq priemoniq prieS psichologini

smurtq/mobing4 darbe taikymas;
9.4. fizinds darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad darbo vieta kiekvienam darbuotojui

bltq saugi, patogi, tinkamai irengta ir priZiiirima.
10. Antriniai prevenciniai veiksmai:
10.1. visq darbuotojq savalaikis informavimas apie visus su jq darbu Progimnazijoje

susijusius sprendimus, klausimus ir planus; informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi btdai
(mokyklos tarybos ir mokytojq tarybos darbuotojq susirinkimai, informacines lentos, Progimnazijos

interneto svetaine, elektroninis dienynas, informaciniai prane5imai elektroniniu paStu,

Progimnazijos intranetas ir kt.);- l1.i. s4lygtl sudarymas visiems Progimnazijos darbuotojams saugiai ir laiku prane5ti apie

galimq/ patiriam4, itarimq/ pastebet4 psichologini smurt4 darbe, t. y.: darbuotojq psichologinio

rurgrr*o uZtikrinimo politikos igyvendinimo Progimnazijoje tvarkos apra5o vieSinimas,

psichologinio smurto darbe atvejq nagrinejimo komisijos sudarymas, atsakingq asmem+ paskyrimas,
jq aprupinimas komunikacijai ir duomenq saugumo uZtikrinimui reikalingomis priemonemis;

specialaus el. pa5to, skirto prane5imams registruoti, suk[rimas, el. irankio ,,Patydiq ddZutd"

iiidiegimas ir darbuotojq informavimas apie jq naudojim4; darbuotojq supaZindinimas su darbo

ivarkos taisyklemis, asmens duomenq apsaugos reikalavimais, jq laikymosi politika Progimnazijoje;

10.3 darbuotojai yra ltraukiami i psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinim4 - periodi5kai

vykdomos anonimines darbuotojq apklausos, atliekami tyrimai mikroklimatui darbe ivertinti,
uZtikrinant asmens duomenq konfidencialum4; inicijuojami darbuotojq mokymai atsiZvelgiant i
poreikius ir esam4 situacij4. Progimnazijos darbuotojq Svietimas nediskriminacijos darbe temomis,

organizuoj ant mokymus, susitikimus, diskusij as.

I 1. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
ll.l.psichologini smurt4, mobing4, priekabiavim4 patyrusiq irlar madiusiq darbuotojq

psichologiniq traumq ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant tokius atvejus,

uXitrinurrt pagalbos prieinamumE ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq: psichologq,

socialiniq darbuotojq, psichologines pagalbos organizacrjr+, psichologines pagalbos telefono linijq
nuorodq ir kontaktq - suteikim4 visiems Progimnazijos darbuotojams;

it.Z. sqlygq dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus, skatinant

darbuotojus kalbeti apie savo patirti, informuoti atsakingus asmenis ir ieskoti pagalbos, gauti

paramos i5 kolegq;
11.3. psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinimo atnaujinamas (darbuotojq apklausos) po

kiekvieno psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo atvejo tyrimo; ivykus kitoms

ekstremalioms/ krizinems situacijoms, susijusioms su smurto aprai5komis darbo vietoje;

11.4. psichologinio poveikio priemoniq taikymas (pokalbiai su darbuotoju, psichologo

konsultacijosf nustatytam smurtautojui; o jei to nepakanka, naudojamos Lietuvos Respublikos

darbo kodekse apibreZtos drausmines priemones; drausminds procedDros numatomos ir taikomos

smurtautojams, atsiZvelgiant ! abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paai5kinimus, nurodomas

aplinkybes, ankstesni smurtautoj o elgesi, obj ektyviai j as i$klausius.

IV SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJU REGISTRAVIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA



12. Progimnazijoje sudaroma ir Progimnazijos vadovo lsakymu patvirtinama nuolat
veikianti Progimnazijos prie5 smurt4 nukreiptos politikos ir prevenciniq veiksmq igyvendinimo
komisija (toliau - Komisija), kurios paskirtis: registruoti praneSimus bei nagrineti darbuotojq
patirtus ar pastebetus psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo darbe atvejus; vertinti
psichosocialinius rizikos veiksnius vykdant anonimines darbuotojq apklausas, tyrimus ir mokymus;
inicijuoti prevencines priemones;

12.1. Komisija sudaroma i5 Progimnazijos darbuotojq (3 - 7 nariai, priklausomai nuo

mol<yklos dydZio);
12.2. kiekvienas Komisijos narys privalo pasiraSyti duomenq konfidencialumo, sprendimq

priemimo objektyvumo ir nesaliSkumo deklaracij4;
12.3. Komisijos nariai pirmo posedZio metu i5renka Komisijos pirminink4, kuris vadovauja

Komisijos darbui; ne rediau kaip kas pusmeti teikia Komisijos veiklos ataskaitas Progimnazijos
vadovui.

13. Darbuotojas, galimai patyrgs irlar pastebejgs psichologinio smurto, mobingo,
priekabiavimo atveji darbe, turi teisg (taip pat ir anonimi5kai) prane5ti apie tai Komisijos
pirmininkui ar kitam Komisijos nariui, pateikti informacij4 specialiu el. paSto adresu naudojantis
mokykloje idiegtu irankiu,,Patydiq deZute".

13.1. pranesimams gauti Komisijos nariai aprflpinami tarnybinemis komunikacijos su

darbuotojais priemonemis (tarnybiniais telefonais), Komisijos nariq tarnybiniai kontaktai turi bDti

Zinomi visiems Progimnazijos darbuotojams;
13.2. Progimnazijoje sukuriamas ir visi Progimnazijos darbuotojai supaZindinami su

specialiu el. pa5to adresu naudojantis mokykloje idiegtu irankiu ,,Patydiq deZute", skirtu
prane5imams registruoti; 5i el. pa5t4 administruoja, prisijungimo teisg turi ir ja suteikti/ panaikinti
kitiems Komisijos nariams gali tik Komisijos pirmininkas;

13.3. mokykloje visi darbuotojai supaZindinami ir apmokomi naudotis el. irankiu ,,Patydiq
ddZute".

13.4. prane5ant apie atveji bet kuriuo aukSdiau nurodytu b[du turi blti nurodoma: su ivykiu
susijusi informacija: ivykio datal periodas, galimi paZeidejai, nukentejusieji, liudytojai; prane5imE

pildandio asmens s4sajos su ivykiu, detalus ivykio bei aplinkybiq apra5ymas (priedas Nr.l);
14. Galimo psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo darbe atvejo nagrinejimo

procedlra:
14.1. pradedama nedelsiant, Komisijai gavus informacij4 Apra5e nurodytomis priemonemis,

- kviediamas Komisijos posedis; visi Komisijos posedZiai protokoluojami;
14.2. pagal poreiki (konkretaus atvejo nagrinejimui), Komisijos pirmininko sprendimu, i

Komisijos posedi gali blti kviediami ir kiti darbuotojai (profesiniq sqjungq atstovai, saugos,

sveikatos specialistai ir kt.); visi kviediami i posedi asmenys privalo pasiraSyti duomenq
konfidencialumo, sprendimq priemimo objektyvumo ir neSaliSkumo deklaracijas;

14.3. Komisija turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio, itarusio irl ar pastebejusio
psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo atveji darbe, galimai i"ykyje dalyvavusiq asmenq
(ivykio liudytojq, nukentejusiqjq, galimrl smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos
patikslinimo ra5tu ar LodLiu ir turimq irodymq pateikimo;

14.4 Progimnazijos darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo
tyrimui reikalingq informacij 4;

14.5. Komisijai baigus darb4, i5vados ir si[lymai teikiami Progimnazijos vadovui. Jei

Komisija nustato psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo darbe atveji, kuri sukele Mokyklos
vadovas, apie tai informuojamas Progimnazijos steigejas - siundiamas prane5imas oficialiu
savivaldybes el. paSto adresu.

15. Progimnazijos vadovas, gavgs Komisijos iSvadas, nedelsdamas, ne veliau kaip kit4 darbo

dien4, prane5a atitinkamoje savivaldybes pedagoginei psichologinei tamybai ar atitinkamam
psichologines pagalbos teikejui, su kuriuo savivaldybes vykdomoji institucija yra sudariusi sutarti
del psichologines pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurt4 patyrusiam asmeniui
kreiptis psichologines pagalbos.



IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Visi Progimnazijos darbuotojai su Apra5u turi bfrti supaZindinti pagal progimnazijoje
galiojandiE tvark4; Apra5as turi b[ti itrauktas ! privalomai supaZindinamq dokumentq s4ra54, kai
priimamas naujas darbuotojas ir paskelbtas Mokyklos interneto svetaineje.

17. Sio Apra5o paZeidimas gali bUti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma
atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

18. ApraSas gali bfti keidiamas keidiantis teises aktams. Apra5as tvirtinamas, keidiamas ar
naikinamas Progimnazij os direktoriaus isakymu.


