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PAGRINDINIAI PRINCIPAI,
KURIAIS VADOVAUJASI TAMV
VIZIJA
TAMV padeda visiems moksleiviams
realizuoti savo gebėjimus ir vėliau būti
naudingiems pasaulio bendruomenei.

MISIJA
Įkvėpti, skatinti visus moksleivius ir suteikti
jiems galimybių pasiekti užsibrėžtus tikslus!

VERTYBĖS
STIPRESNĖ TARPTAUTINĖ
BENDRUOMENĖ
Formuoti tarptautinę TAMV bendruomenę,
kurioje būtų užtikrintos maksimalios
galimybės dalyvauti veikloje, bendrauti,
realizuoti savo gebėjimus ir džiaugtis
pasiekimais.

PRASMINGOS GALIMYBĖS
MOKYTIS
Suteikti prasmingų galimybių mokytis,
naudojant sistemingus, patirtimi pagrįstus
ir kritišką mąstymą bei žingeidumą
skatinančius mokymosi procesus.

ASMENINIAMS POREIKIAMS
PRITAIKYTI MOKYMOSI
POTYRIAI

SOCIALINĖ IR EMOCINĖ
GEROVĖ
Puoselėti socialinę ir emocinę gerovę, skatinti
nuoširdų visų mokyklos bendruomenės narių
bendravimą.

BENDRADARBIAVIMAS
IR NAUJOVIŲ DIEGIMAS
Padėti mokytojams, moksleiviams ir tėvams
bendradarbiauti tarpusavyje, kad moksleiviai
galėtų siekti geriausių rezultatų, atitinkančių
šiuolaikinės visuomenės poreikius.

ĮVAIROVĖS PUOSELĖJIMAS
Didinti kultūrinį sąmoningumą ir puoselėti
TAMV įvairovę tiek mokyklinėje, tiek
popamokinėje veikloje.

PATALPOS IR PRIEMONĖS,
KURIOS ĮKVEPIA
Kūrybiškai plėsti ir naujinti mokyklos
patalpas ir priemones, siekiant sukurti kuo
labiau įkvepiančią mokymosi aplinką.

SAUGI IR PALAIKANTI
APLINKA
Suformuoti aplinką, kurioje visi mūsų
bendruomenės nariai jaustųsi psichologiškai
ir fiziškai saugūs.

Pritaikyti mokymąsi asmeniniams
poreikiams, siekiant pagerinti kiekvieno
moksleivio pasiekimus.
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TAMV VAIKO APSAUGOS POLITIKA
TAMV įsitikinusi, kad visi moksleiviai
turi teisę būti tikri, kad mokykloje bus
užtikrinamas jų saugumas ir apsauga. Tam
tikslui mokyklos pareiga yra kurti ir palaikyti
mokykloje sąmoningumo, prevencijos ir
reagavimo į vaiko apsaugą kultūrą. Todėl
ji parengia ir įgyvendina vaiko apsaugos
politiką ir su vaiko apsauga susijusius
protokolus, skirtus TAMV moksleiviams,
jų šeimoms ir mokykloje besilankantiems
moksleiviams.

TAMV laikosi tokių įstatymų ir
mokykloms taikomų reikalavimų:
●

●

●

●

●

JT vaiko teisių konvencijos, kurią yra
pasirašiusi ir Lietuva, t. y. priimančioji
šalis, 19 straipsnis (apsauga nuo bet kokių
rūšių smurto). 19 straipsnyje numatyta,
kad vyriausybės, siekdamos apginti vaiką
nuo įvairiausio pobūdžio smurto, įžeidimų
ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo
ar nerūpestingo elgesio, kuriuos jis
gali patirti iš tėvų ar kurio nors kito jį
globojančio asmens, imasi visų reikiamų
priemonių;
Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistema,
nustatanti vaiko apsaugos teisinį procesą
ir išteklius Lietuvoje;
Vidurio ir Rytų Europos mokyklų
asociacijos (VREMA) vaiko teisių
apsaugos reikalavimai;
Mokyklų akreditacijos vidurinių mokyklų
asociacijos ir Tarptautinės mokyklų
akreditacijos tarybos vaiko teisių
apsaugos reikalavimai;
JAV užsienio švietimo biuro vaiko teisių
apsaugos reikalavimai.

TAMV užtikrina visų moksleivių
apsaugą, taikydama tokius
protokolus:
1) personalo vadovas atlieka visų (tiek
naujų, tiek esamų) TAMV darbuotojų
teistumo patikrinimą. Darbuotojai negali
būti įvykdę jokių nusižengimų, susijusių
su prievarta vaikų atžvilgiu. Direktorius
turi teisę priimti sprendimą, ar asmuo
gali dirbti TAMV dėl kokių kitų praeityje
padarytų nusižengimų;
2) TAMV dirbantys savanoriai, teikiantys
su mokyklos veikla susijusias paslaugas
(pvz., užsiimantys popamokine veikla)
arba lydintys vaikus išvykose už mokyklos
ribų (pvz., į ekskursijas ar VREMA
renginius), privalo pateikti personalo
vadovui savo asmens duomenis patikrinti.
Šis reikalavimas negalioja tėvams,
atvykstantiems į vienkartinius klasės
renginius, tėvų susirinkimus ar pan.;
3) TAMV darbuotojai privalo laiku (per
24 valandas) pranešti mokyklos
administracijai apie įtariamos prievartos
vaikų atžvilgiu atvejus. Administracija
privalo sureaguoti per 24 valandas
nuo pranešimo apie įtarimą gavimo
momento;
4) TAMV administracija ir darbuotojai
privalo kasmet šviesti moksleivius, tėvus
ir darbuotojus vaiko teisių apsaugos,
pažeidimų prevencijos ir reagavimo į
pažeidimus klausimais;
5) dalyvaudama VREMA organizuojamame
renginyje, TAMV privalo laikytis VREMA
vaiko teisių apsaugos reikalavimų ir
VREMA saugumo ir vaiko apsaugos gairių;
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VREMA SAUGUMO IR VAIKO
TEISIŲ APSAUGOS GAIRĖS

6) TAMV privalo užtikrinti, kad su
moksleiviais dirbantis personalas žinotų
ir aktyviai įgyvendintų tinkamą geriausią
vaiko teisių apsaugos praktiką. Konkreti
praktika nurodoma TAMV darbuotojų
vadove;

●

7) TAMV privalo užtikrinti, kad būtų
tikrinamas visų su mokyklos veikla
susijusias paslaugas teikiančių asmenų
teistumas ir kad tokie darbuotojai būtų
informuojami apie tinkamą geriausią
vaiko teisių apsaugos praktiką;

●

8) TAMV privalo užtikrinti mokyklos
saugumą, tikrinti į ją patenkančius
darbuotojus ir lankytojus (pvz., išduoti
jiems atitinkamas korteles), o apie
įtartiną elgesį ir patekimą į mokyklos
teritoriją ar patalpas turi būti nedelsiant
pranešama;
9) TAMV privalo užtikrinti, kad būtų
įgyvendinamos moksleivių ir darbuotojų
el. saugumo politikos gairės ir protokolai;
10) TAMV privalo užtikrinti, kad moksleiviai
būtų saugiai prižiūrimi (pvz., užtikrinant
tinkamą personalo ir moksleivių
santykį), siekiant užtikrinti vaikų
saugumą pamokose arba mokyklos
organizuojamame popamokiniame
renginyje;
11) TAMV privalo užtikrinti, kad visų su vaiko
saugumu susijusių incidentų, apie kuriuos
yra pranešama, ir darbuotojų / savanorių
patikrinimo duomenys būtų laikomi
paslaptyje.

●

●

Saugumas ir vaiko teisių apsauga –
kiekvienos VREMA mokyklos prioritetas.
VREMA remia mokyklų aplinką, kurioje
prevencinėmis ir intervencinėmis
priemonėmis užtikrinamas vaiko
saugumas.
VREMA bendradarbiauja su
tarptautinėmis organizacijomis, siekdama
užtikrinti, kad būtų reguliariai peržiūrimi,
keičiami ir visoje veikloje ir visų renginių
metu taikomi geriausios praktikos
standartai.
VREMA vadovai kartu su visais
suinteresuotaisiais asmenimis iš
atitinkamų mokyklų bendruomenių paiso
ir laikosi vaiko teisių apsaugos gairių ir
procedūrų.

VISOSE VREMA MOKYKLOSE:
1) aktyviai laikomasi VREMA saugumo ir
vaiko teisių apsaugos gairių;
2) įgyvendinama mokyklos saugumo ir vaiko
teisių apsaugos politika ir procedūros,
įskaitant reguliarius mokymo kursus
darbo vietoje;
3) taikoma tinkamų darbuotojų atrankos
praktika, atitinkanti saugumo ir vaiko
teisių apsaugos politikos gaires;
4) moksleiviai ir suaugusieji šviečiami
saugumo ir vaiko teisių apsaugos
klausimais.
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ĮŽANGA
Visų mūsų vaikų sveikata, saugumas
ir gerovė – svarbiausi mūsų mokykloje
dirbančių suaugusiųjų prioritetai. Mūsų vaikai
turi teisę į saugumą, nepriklausomai nuo jų
amžiaus, lyties, rasės, kultūros ar neįgalumo.
Jie turi teisę mūsų mokykloje būti saugūs.
Visi TAMV darbuotojai privalo pranešti apie
įtariamos prievartos vaiko atžvilgiu ar vaiko
nepriežiūros atvejus, jeigu darbuotojas turi
pagrindo manyti, kad vaikas patyrė prievartą
ar buvo neprižiūrėtas arba egzistuoja tokios
prievartos ar nepriežiūros rizika. Pranešimai
apie visus įtariamus prievartos vaiko atžvilgiu
arba vaiko nepriežiūros atvejus teikiami
ir nagrinėjami su šia politika susijusiose
administracijos taisyklėse nustatyta tvarka.

ŠIOJE POLITIKOJE VARTOJAMI
TOKIE TERMINAI:
Vaikas – bet koks jaunesnis nei 18 metų
amžiaus asmuo.
Nepriežiūra – vieno iš tėvų ar globėjo
nesugebėjimas užtikrinti tokių esminių vaiko
poreikių kaip tinkamas maistas, drabužiai,
pastogė, parama, prižiūrėjimas ir (arba)
sveikatos priežiūra.

Fizinė prievarta – fizinė trauma, kuri
buvo arba gali būti padaryta vaikui, arba
nesugebėjimas užkirsti kelią fizinei traumai ar
kančioms.
Seksualinė prievarta – kuomet
suaugusysis arba vyresnio amžiaus paauglys
išnaudoja vaiką seksualiniais tikslais, be
kita ko, prašo arba verčia vaiką dalyvauti
seksualinėje veikloje, apsinuogina, baugina,
seksualiai santykiauja su vaiku arba išnaudoja
vaiką vaikų pornografijai kurti.
Emocinis (...) – elgesys su vaiku, kliudantis
arba užkertantis kelią vaiko raidai bei
žalojantis arba naikinantis jo savivertę;
tokį elgesį taip pat gali sudaryti nepagrįsti
ar pertekliniai vieno iš tėvų ar globėjo
reikalavimai, kurių vaikas nesugeba įvykdyti.
Prievartos rizika – situacijos, kai vaikas
galbūt nepatyrė prievartos, tačiau socialinis
ir sveikatos įvertinimas rodo esant didelei
rizikai, kad ateityje jis gali patirti prievartą.
Tai gali būti situacijos, kai namuose prievartą
yra patyręs kitas vaikas arba aplinkoje yra
žinomas prievartautojas.
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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Ši politika yra skirta užtikrinti, kad visi
mūsų mokyklos darbuotojai galėtų vykdyti
reikalingas su vaiko teisių apsauga susijusias
procedūras.

Personalas turėtų susirūpinti,
jeigu moksleivis:
●

Šios politikos tikslai:
●

●

●

didinti informuotumą ir nustatyti
atsakomybę pranešti apie galimus
prievartos atvejus;
užtikrinti veiksmingą visų darbuotojų
komunikaciją sprendžiant vaiko teisių
apsaugos klausimus;
informuoti visus suinteresuotuosius
asmenis apie tinkamas procedūras, kurios
turi būti taikomos sprendžiant su vaiko
teisių apsauga susijusius klausimus.

●

●

●

●

●

●

yra patyręs traumą, nepanašią į tuos
sumušimus ir nubrozdinimus, kurie
paprastai asocijuojasi su vaikiškais
užsiėmimais;
nuolat patiria nepaaiškinamų traumų ar
sužeidimų;
dažnai patiria traumų, net kai jų
atsiradimas iš pirmo žvilgsnio būna
logiškai paaiškinamas;
neaiškiai, pats sau prieštaraudamas
paaiškina, kaip patyrė traumas;
ima elgtis visiškai kitaip nei įprastai,
pakinta jo darbo rezultatai ar požiūris;
elgiasi seksualiai, kas šiaip nėra įprasta ir
(arba) tinkama jo amžiaus vaikams;
papasakoja apie įvykį, kurio metu jam
galėjo būti padaryta žala.

KAIP ELGTIS, SUŽINOJUS APIE PRIEVARTOS
VAIKO ATŽVILGIU ATVEJĮ
Moksleiviui papasakojus, kad jam
buvo padaryta vienokia ar kitokia
žala, darbuotojas turėtų:

●

●

jį išklausyti, neparodyti esąs šokiruotas ar
netikintis tuo, kas sakoma;

●

●

priimti tai, kas yra sakoma;

●

●

leisti vaikui laisvai kalbėti;

●

●

●

nuraminti vaiką, bet nežadėti nieko, ko
negalima būtų išpildyti;
nežadėti pokalbio laikyti paslaptyje, nes
apie jį gali tekti pranešti atitinkamoms
institucijoms;

●
●

patikinti moksleivį, kad jis nėra kaltas dėl
to, kas įvyko;
pabrėžti, kad apie tai papasakodamas, jis
pasielgė teisingai;
klausytis, o ne tiesmukai klausinėti;
užduoti atvirus, o ne pagalbinius
klausimus;
nekritikuoti kaltininko;
paaiškinti, ką reikės daryti toliau ir kam
reikės apie tai papasakoti.
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PROCEDŪROS
Vaikui papasakojus apie prievartos atvejį,
darbuotojai privalo apie tai pranešti tiesiogiai
savo skyriaus vadovui. Skyriaus vadovas taip
pat turėtų kiek galima greičiau informuoti
VTAK, jei yra pagrindo manyti, kad vaikas
patiria prievartą.
VTAK privalo imtis pirminių veiksmų,
siekdamas surinkti informaciją apie
incidentą. Šiuo etapu jis:
●

●

jei reikia, kalbasi su darbuotojais ir
užrašo su atitinkamu atveju susijusią
informaciją;
tariasi su mokyklos darbuotojais,
siekdamas peržiūrėti vaiko istoriją
mokykloje.

Po to VTAK suformuoja mokyklos incidento
tyrimo komandą pranešimui išnagrinėti.
Incidento tyrimo komandoje gali būti
mokyklos slaugė, psichologas, moksleivis
ir kiti VTAK nuožiūra parinkti asmenys.
Kiekvienu atveju, paskesni veiksmai
vykdomi taip, kad būtų užtikrinamas
faktinės informacijos fiksavimas ir griežtas
konfidencialumas.
Remiantis surinkta informacija parengiamas
veiksmų planas, skirtas padėti vaikui ir jo
šeimai.

Galimiems veiksmams priskiriamos
tokios priemonės:
●

●

●

●

●

VTAK pokalbiai su vaiku, siekiant gauti
daugiau informacijos;
vaiko stebėjimas pamokose (vykdo
mokytojas, psichologas arba
administratorius);
susitikimai su šeima, siekiant pristatyti
mokyklai susirūpinimą keliančius dalykus;
moksleivio ir šeimos nukreipimas
nepriklausomo profesionalaus psichologo
konsultacijai;
konsultacijos su vietos valdžios
institucijomis.

Įrodžius prievartos vaiko atžvilgiu
atvejį, gali būti imtasi tokių veiksmų:
●

●

●

●

VTAK palaiko ryšį su vaiku ir jo šeima,
siekdamas teikti reikalingą pagalbą ir
konsultacijas;
VTAK teikia tęstinę pagalbą ir veiksmų
strategiją vaiko mokytojams;
VTAK palaiko ryšį su nepriklausomais
psichoterapeutais, siekdamas nuolat
juos informuoti apie vaiko pažangą
mokykloje, o mokyklą informuoti apie
psichoterapijos metu pasiektą pažangą;
mokyklos direktorius apie incidentą
praneša vietos valdžios institucijoms,
kurios imasi tolesnių veiksmų.
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Bendros visos mokyklos pareigos:
●

●

●

●

●

●

●

mūsų mokykloje yra vaiko teisių
apsaugos koordinatorius (VTAK);
visi darbuotojai privalo nustatyti
įtariamus prievartos atvejus ir apie juos
pranešti, taip pat užtikrinti moksleivių
saugumą ir gerovę mokykloje. Tam tikslui
jie turėtų konsultuotis su VTAK ir prašyti
reikalingos pagalbos;
visi darbuotojai privalo dalyvauti
atitinkamuose profesinės raidos kursuose;

●

●

visi darbuotojai privalo baigti tinkamą
ir jiems skirtą internetinį programos
„Educare“ kursą;
visi darbuotojai privalo formuoti saugią
ir rūpinimusi grindžiamą aplinką, kurioje
vaikai gali įgyti pasitikėjimo reikšti mintis,
jausmus ir nuomones. Su vaikais turėtų
būti elgiamasi pagarbiai, laikantis sutarto
ir suprasto elgesio normų;
turi būti užtikrinama, kad tėvai suprastų
mokyklai ir jos darbuotojams tenkančią
su vaiko teisių apsauga susijusią
atsakomybę.

●

●

●

●

žinoti, kokie yra prievartos požymiai;
prireikus apie jiems susirūpinimą
keliančius dalykus pranešti VTAK;
tvarkyti aiškius, faktinius ir
konfidencialius užrašus apie susirūpinimą
dėl vaiko teisių apsaugos keliančius
dalykus su nurodytomis datomis.

Konkrečios mokyklos psichologo
ir slaugės pareigos:
●

mokyklos psichologo arba slaugės gali
būti paprašyta atlikti fizinį gydymą ir
suteikti emocinę paramą, vaikui patyrus
prievartą;

mokyklos psichologas arba slaugė gali
padrąsinti vaiką, palaikyti ryšį su šeimos
nariais, siekiant nustatyti geriausius
būdus vaiko saugumui tiek mokykloje,
tiek namuose užtikrinti;
dėl prievartos vaiko atžvilgiu gali likti gilių
emocinių randų, ir mokyklos psichologas
arba slaugė turėtų sugebėti juos atpažinti
ir padėti VTAK ir kitiems incidento
tyrimo komandos darbuotojams parengti
reabilitacijos planą;
tam tikrais atvejais prievartą patyrusiam
vaikui gali tekti gerti vaistus. Mokyklos
slaugė turėtų užtikrinti, kad būtų
laikomasi visų vaistų vartojimo
mokykloje standartų ir procedūrų.

Konkrečios personalo skyriaus ir
apsaugos vadovo pareigos:

Visi darbuotojai privalo:
●

mokyklos psichologui arba slaugei
gali tekti ištirti, ar yra fizinių traumų ir
parengti pradinę vaiko fizinės ir emocinės
būklės ataskaitą;

●

●

●

priimant į darbą naują mokytoją arba
pagalbinį darbuotoją, kuris dirbs su
vaikais, turėtų būti stengiamasi (jei
įmanoma):
gauti aktualią policijos pažymą apie
nusižengimus ir (arba) patikrinti įrašus
apie teistumą;
gauti rekomendacijas iš ne mažiau kaip
dviejų ankstesnių darboviečių ir užduoti
joms klausimų apie tai, ar potencialus
darbuotojas laikėsi vaiko apsaugos
procedūrų;
apsaugos darbuotojai privalo būti atidūs
ir laikytis įėjimo kontrolės, išsamios
raštvedybos, leidimų lankytojams,
padedančių lengviau identifikuoti ir
stebėti mokyklos lankytojus, išdavimo
procedūrų.
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DIDESNĮ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS
DARBUOTOJŲ ATRANKOS PROCEDŪROS
Mokykla privalo užtikrinti, kad, jei įmanoma,
jos darbuotojai būtų tinkami dirbti su vaikais.
TAMV yra nustačiusi daug darbuotojų
atrankos metu atliekamų patikrinimų, skirtų
užtikrinti, kad:

DARBO ĮRAŠAI
TAMV saugo toliau nurodytus kiekvieno
darbuotojo popierinius ar skaitmeninius
įrašus.
●

●

●

●

●

●

●

į priekabiavimą prie vaikų linkę kandidatai
būtų atgrasomi pretenduoti eiti pareigas
mokykloje;
teistiems kandidatams arba asmenims,
kurių tinkamumas dirbti su vaikais
kelia abejonių, nebūtų siūloma dirbti
mokykloje;
sėkmingi kandidatai suprastų visas savo
pareigas siekiant užtikrinti vaiko apsaugą
darbo mokykloje metu;

●
●

●

●

TAMV tvarkytų tinkamus įrašus, kurių gali
prireikti, vykdant bet kokį tyrimą;
TAMV bendradarbiautų su darbuotojų
atrankos agentūromis („ISS“, „Search“
ir „CIS“) tam, kad be pačios TAMV
darbuotojų atrankos protokolų dar būtų
galima naudotis ir šių agentūrų atliekamų
rekomendacijų ir asmens informacijos
patikrinimų rezultatais;
būtų atliekami visų vietos ir iš užsienio
atvykusių darbuotojų, kurie negali
pateikti policijos pažymos arba dėl
kurių pateiktų pažymų patikimumo
kyla abejonių, asmens informacijos
patikrinimai.

●
●

●

●

Visas gyvenimo aprašymas (kuriame
paaiškinami bet kokie laikotarpiai tarp
darbo skirtingose darbovietėse).
Kandidato tinkamumo deklaracija.
Rekomendacijų patikrinimai, apimantys
darbo dvejose paskutinėse darbovietėse
laikotarpį.
Policijos ataskaitos pagal gyvenamąją
vietą ir paskutinę darbo vietą.
Prireikus, nepriklausomos agentūros
atliktas asmens informacijos
patikrinimas, įskaitant įrašus apie
teistumą, paiešką socialiniuose tinkluose
ir seksualinių nusikaltėlių registruose.
Sveikatos pažyma.
Notaro patvirtinti išsilavinimo sertifikatų
nuorašai.
Pasirašytas pareiškimas, kuriuo
darbuotojas patvirtina susipažinęs su
darbuotojų vadovu.
Įrašai apie dalyvavimą vaiko teisių
apsaugos mokymo kursuose.

9

DARBUOTOJŲ ATRANKOS PROCEDŪROS

Darbas kandidatams pasiūlomas:
●

●
●

●

gavus palankias rekomendacijas iš ne
mažiau nei dviejų buvusių darboviečių,

Ištekliai
Mokykla privalo suteikti atitinkamų išteklių,
kad būtų vykdomos šios politikos gairės.

atlikus išsamų sveikatos patikrinimą,
gavus policijos pažymą pagal gyvenamąją
vietą,
nepriklausomai agentūrai atlikus asmens
informacijos patikrinimą.

Darbuotojai privalo:
Kaskart pratęsiant darbo sutartį, pasirašyti
pareiškimą, kuriuo jis patvirtina susipažinęs
su Elgesio kodeksu, ir prieš pradėdamas
dirbti bei vėliau kiekvienais metais dalyvauti
visuose vaiko teisių apsaugos mokymo
kursuose.

Dokumentai
Visi bet kokio tyrimo dokumentai turėtų būti
saugomi vaiko mokyklos konfidencialių įrašų
byloje.

VAIKO APSAUGOS KOMANDA
Paskirtasis vaiko teisių apsaugos
koordinatorius (VTAK) – Bibiana Rosas
(mokyklos psichologė)
Mokyklos slaugė – Greta Bujaitė
Apsaugos vadovas – Darius Stankevičius

Personalas

Mokyklos direktorius – Stephane Ruz

Siekdama užtikrinti nustatytų reikalavimų
vykdymą TAMV saugo kiekvieno darbuotojo
įrašus apie visus pirmiau nurodytus dalykus.

Skyrių vadovai – Robin MacArthur, Lauren
Heil, Kelly Mejia
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PRANEŠIMAS APIE SUSIRŪPINIMĄ KELIANTĮ DALYKĄ

PRIEDAS. TAMV PRANEŠIMO
APIE SUSIRŪPINIMĄ KELIANTĮ DALYKĄ FORMA
TAMV VAIKO TEISIŲ APSAUGA.
PRANEŠIMAS APIE SUSIRŪPINIMĄ KELIANTĮ DALYKĄ
Pranešimą teikiančio asmens vardas ir pavardė
Pranešimo data
VTAK, kuriam teikiamas pranešimas,
vardas ir pavardė
Susirūpinimą keliančio dalyko esmė
Incidento / pastebėto įvykio data, laikas ir vieta
Moksleivio vardas ir pavardė (jei žinoma)
Informacija apie susirūpinimą keliantį dalyką
Susirūpinimą keliančių dalykų ar pavojaus
signalų priežastys gali būti tokios:
Pastebėtas vaiko elgesys (fizinis, emocinis
elgesio pokytis)
Nuogirdos (trečiosios šalies pateikta
informacija)
Pateikta informacija (tiesiogiai moksleivio arba
per patikimą suaugusįjį pateiktas pranešimas)
Pastebėtas suaugusiojo elgesys (Elgesio
kodekso pažeidimas)
Prašome pateikti tik visą faktinę informaciją.
Nurodykite, ar incidentą matėte pats, ar jums
apie jį buvo pranešta. Jei kalbėjote su vaiku,
kiek galima tiksliau perteikite jo žodžius (Jei
reikia, tęskite kitoje lapo pusėje.)
Tolesni veiksmai (jei tokių reikia):
(Ar ėmėtės kokių tolesnių veiksmų dėl to, ką
išgirdote ar pamatėte?)
Pasirašo (pranešantis asmuo):
Pasirašo (VTAK / pranešimo gavėjas):
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