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SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPEDOS ,,MEDEINES( MOKYKLOJE
PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Klaipddos ,,Medeinds" mokykloje (toliau - gimnazija) vadovaujamasi nuostata, kad
kiekvienas mokyklos darbuotojas gerbia kito asmens orum4, mandagiai ir pagarbiai bendrauja sukitais, savo elgesiu uZtikrina darbo aplink4, kurioje kitas asmuo nepatirtq prieSiSkq, neeti5kq,
Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iZeidZiandirlveiksmq.2' Visi mokyklos darbuotojai privalo btiti supaZindinti ir laikytis Sios smurto irpriekabiavimo, prevencijos politikos (toliau - Politika) nuostatq. Mokyklos darbuotojai privalo
aktyviai dalyvauti draugi5kos, Zmogaus orum4 gerbiandios, lygias galinr-ybes ir nediskriminavim4
uZtikrinandios darbo aplinkos kiirime.

3' Mokykloje draudZiama priekabiauti, seksualiai priekabiauti ar smurtauti prie5 mokyklos
darbuotojus, bendruomenes narius.

4. Mokyklos politikoje remiamasi teises aktq reikalavimais.
5. Politikoje vartojamos s4vokos:
5'1' atsakingas asmuo - mokyklos direktoriaus skiriamas asmuo, pirmasis gaunantis

pranesim4 ar skund4 apie ivyki ir pagal nustatyt4 tvark4 o.g*iruffiis'skundo i i"yti"nagrinejimq. Atsakingo asmens pavarde ir kontaktai viisai neskelbLmi;
5.2. mokyklos darbuotojas - darbuotojas, su mokykla susijgs darbo santykiais;
5'3' komisija - mokyklos direktoriaus isakymu suaa.yta t omisija smurto, priekabiavimo

atvejui tirti;
5'4' nukentejusysis - mokyklos darbuotojas, bendruomenris narys prie kurio priekabiavo

irlar prie5 kuri buvo panaudotas smurtas;
5'5' prane5imas - Zodinis arba ra5ytinis informacijos pateikimas apie priekabiavimq, smurt4;
5.6. skundas- nukentejusio asmens ra5ytinis kreipimasis del prieilabiavimo, smurto;5'7' skundZiamasis - asmuo, del kurio elgesio pateiktas pr*.sirnur, skunjas delpriekabiavimo ar smurto;
5'8' smurtas - smurtas ir priekabiavimas, iskaitant psichologini smurt4, smurt4 irpriekabiavim4 del lyties veiki-u at neueikimu asmeniui daromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis

ar kitas poveikis, del kurio asmuo patirianeturting, fizingar mateiial ing zalq;
5 '9. fizine pr.ie]arta - tai tydinis ir nepageidautinas veiksmas, pvz., kumsdiavimas, mu5imas,

spyrimas, ikandimas ir deginimar, del k*io patiriama trauma arba suzalojimas;
5'10. priekabiavimas - nepageidaujlmas elgesys, kai lyties, 

"rur.r,'tautybes, 
pilietybes,

kalbos, kilmes, socialines padeties, iit eii*o,-isitikiniirq"ar paZittr\, amaiaus,lytines ori"rrtu"i;o.,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iz"irti irbaizeidziu*u, asmens orumasir siekiama sukurti arba-sukuriama bauginanti, priesiSka, Zeminanti ar iziidzianti aplinka;

5.11.1. seksualinis priekabiavimas - asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar
nepageidaujamas, uZgaulus, Lodhi:u,ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas seksuali"nio pobudzio 

"tg".yr,kuriuo siekiama sukurti, arba kuriama asmeni, su kuriuo taip elgiamuri, Uuuglrranti, prie5i5ka, jam
nemaloni, Leminarfii ar Zeidlianti aplinka;

5'12. psichologine prievarta - tai bet koks nepageidautinas veiksmas, iskaitant ikalinim4,
lzo.liavima, zodini ileidim , paZeminim4,_g4sdinim4, prlrnotoging agresij4, grasinim4 panaudoti
fizing jegq, atba kit4 elgesi, kuris gali menkinti tapatumo, orumo ir savivertes i;r;fi; ;6 #;;it

-
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pakenkti frzinei, psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei mokyklos darbuotojo ar kito
bendruomenes nario sveikatai, saugai ir gerovei.

III SKYRIUS
PRIEKABIAVIMO IR SMURTO FORMOS

6. Smurtas ir priekabiavimas gali pasireiksti siomis formomis:
6.1. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz., plek5telejimas, glostymas, glamonejimas,

gryb5telejimas, siekimas pabudiuoti, budiavimas irk t.) ar tokio kontakto rJi6tavimas;
6.2. Zodinis ar ra5ytinis Zeminimas (iZeidhiantysjuokai ir pok5tai, nuolatines pastabos,

neapykantos kalba, apkalbos, gandq skleidimas, SmeiZtas ir pur.);
6.3. ileidZiandlu paveiksleliq, uZra5q ar kitos medZiagos demonstravimas, iZeid[s gestai;

. 6.4. pornografiniq ar seksistiniq nuotraukq, pareiksleliq, tekstq demonstravimas ar
siuntimas elektroninio rySio priemonemis;

6.5. sQmoningas izoliavimas ar nebendravimas darbineje veikloje, atskyrimas nuo socialiniq
veiklq;

6.6. ikyrus siekis bendrauti, asmens sekimas ar informacijos apie asmeni rinkimas, kai tai
nesusij g su atliekamomis darbinemis funkcij omis;

6.7. grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo
laisvg;

6.8. poveikis mokyklos darbuotojui, nariui ar kitam suinteresuotam asmeniui siekiant tam
tikro su darbo funkcijq atlikimu nesusijusio elgesio, paslaugq ar seksualiniq paslaugq;

6.9. nepagristas darbo s4lygq pabloginimas,lyginant su kitais urrrrirri-ir; - 
"

6.10. priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto formr+ s4ra5as nera baigtinis.
7. Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ir smurtas gali pasiieik5ti ir kitokLis btdais,

kurie nera akivaizdEs, tadiau kuria nemaloniq, bauginandi4, Zemininftiq ar iieidLiandi4 aplink4.

IV SKYRIUS
REKOMENDUOJAMAS MOKYKLOS DARBUOTOJU ELGESYS, SIEKIANT ISVENGTI

PRIEKABIAVIMO IR SMURTO

8. Mokyklos darbuotojams rekomenduojama laikytis Siq principiniq nuostatq:
8.1. analizuoti savo elgesi ir vertinti, ar jis atitinka Politikos nuostatas;
8.2. buti s4moningu, Zinoti ar numanyti, koks potencialus elgesys gali bfti laikomas

seksualiniu priekabiavimu ir smurtu;
8.3. biiti atidliuir jautriu kitiems mokyklos darbuotojams ir kitiems bendruomenes nariams,

gerbti jq privatq gyvenim^4,.paZiiiras, isitikinimus, jq fizini ir psichini neliediamum4, stengtis suvokti,
at jo aodLiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesyr gali sukelti nemalonias, nepageidaujgrmas,
orumq ZeidLiandias pasekmes, gali trukdyti kit4 asmeni darbo aplinkoje, del ko jis gal-i nesugebeti
tinkamai vykdyti savo funkc ijas, pavy zdZiui :

8.3. 1. familiarus pasisveikinimo b[das;
8.3.2. komplimentai, nesusijg su darbinemis asmens savybemis;
8.3.3. komentarai apie fizinE ilvaizd4 ar apratgq,Zmogaus identiteto poZymius;
8.3.4. neeti5ki fomentarai apie pahiiras, silpnybes ar siiprybes, jo privatq gyvenim4;
8.3.5. neeti5ki kreipiniai (pavyzliit1i, vardqtrumpiniai, pravardes, mazybiiiai kreipiniai);
8.3.6. seksualinio pobudZio, iZeidLiarrtys ar nepagarbrls juokeliai ar pokStai;
8.3.7. fiziniai prisilietimai prie darbuotojo ar kito bendruomenes nario, fizinio ar

psichologinio diskomforto sukelimas, nesilaikantpagarbaus fizinio atstumo;
8.3.8. ikyrus demesio rodymas, fizines isvaizdos apZi[rinejimas;
8.3.9. kalbejimo tonas, reiSkiami garsai ir judesiai, kurie gali Zeisti, Zeminti Zmogq ar kelti

seksualinio
pobfldZio asociacijas;
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8.3.10. Zeminandiq garbg ir orum4 vizualiniq priemoniq naudojimas (plakatai, nuotraukos,
pie5iniai, daiktai ir kt.);

8.3.11. iZeidZiandio pobfidZio, Zeminandiq garbg ir orumq pranesimq, Zinudiq siuntimas;
8.4. siekiant i5vengti asmeniui nemalonaus, nepriimtino ilgesio Uei sio elgesio neigiamq

pasekmiq, esant abejondms, kad tam tikras elgesys gali buti nepageidlaujamas arba gali priversti kit4
asmeni jaustis nepatogiai, Zeminti jo orum4, rekomenduotina-iS anksto pasitelarrti, aptarti su
mokyklos darbuotojais ir kitais bendruomenes nariais o ar tarntikras elgesys,'tendravimo forma yra
priimtini;

8.5. jei mokyklos darbuotojas ar kitas bendruomenes narys Lodi1u, veiksmais ar atsako
nebuvimu parodo, k{ lam tikras elgesys, nesusijgs ir (ar) nebtitinas darbo funkcijq vykdymui, jam
nera_priimtinas - privaloma nedelsiant nutraukti toki elgesi ir apriboti bendravima it i pri.,ruio*o
vykdant darbo funkcijas;

8.6. nebiiti pasyviu Politikos nuostatas paieidZiartdio elgesio stebetoju, bet imtis aktyviq
veiksmq tokiam elgesiui sustabdyti. Jeigu toks elgesys vyksta, neloleruoti jo, nelaikyti to pok5iu ar
nevykusiu pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia Sypsena, 3uitru ar kiiais t&i elgesi
palaikandiais veiksmais;

8.7. patyrus toki elgesi, turinti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto poZymiq,
patattina ramiai, mandagiu tonu pasakyti ar praaesti taip besielgianeiam asmeniui, kad Sis etgesys
nepriimtinas ir turi btti nutrauktas. Tai gali buti padaryta ir elektroniniu lai5ku ar Linute.
Rekomenduotina paai5kinti, kokie gestai, Zodhiai, komentarai, fizinis elgesys ar kiti veiksmai yra
nemal onDs, sukuria Zemi nandi4, izeidiliandi4 darb ing ar studij q' apliririq;

8.8. patartina visus ivykusius priekabiavimo, smurto'riikr-rr. (elgesi) fiksuoti, uZsiraSyti
Iaik4, liudytojus ir kitas reik5mingas apiinkybes;

. .- 8.9, jeigu priekabiavimas ar smurtas vyko kito mokyklos darbuotojo ar bendruomends nario
atZvilgiu, rekomenduotina padrqsinti ji prabilti apie tai, skatinti kreiptis j siuor veiksmus atlikusi
asmeni ir nedelsiant jam pranesti, kad toks elgesyJ yra nepageidaujamas.

V SKYRIUS
PRANESIMO AR SKUNDO TYRIMO PRINCIPAI, PATEIKIMo TvARKA, TERMINAI

9. Pranesimo ar skundo tyrimas grindziamas Biais principais:
9.1. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltulki bus priimtas sprendimas del politikos

paZeidimo;
9.2. opetatyvumo - tyrimas atliekamas per lmanomai trumpiausi4 termin4;

, 9.3. betarpi5kumo-- nukentejusiajam, skundZiamajam, fuaytoSui Gu-rj sudaromos visos
galimybes pateikti paai5kinimus, savo veiksmq vertinimo ir ai5kinimo u.6ijat

9'4. pagalbos nukentejusiajam - gavus skund4 del Politikos pazeidimo, sudaromos saugios
darbo s4lygos;

9'5' aktyviq prevencijos priemoniq taikymo - nustadius pafteidimq, taikomos atitinkamos
individualios prevencines priemones, uZtikrinanlmokyklos darbuoto;u*. irkitiems bendruomenes
nariams saugias ir jq orumo neileidhiandias darbo s4lygas;

9'6. objektyvumo ir nesali5kumo - tyrimal atliekamas objektyviai, neturint iSankstiniq
nuostatq del aplinkybiq vertinimo.

10. Mokyklos darbuotojas ar kitas bendruomends narys, pagristai manantis, kad prie jo ar
kito.asmens yra priekabiaularna ar prie5 ji yra naudojamas psichinis-ii/ar fizinis smurtas,iuri ieisf
palei\tipraneiim4 ar skund4 atsakingam asmeniui, kuris gaut4 informacij4 nedelsiant, bet ne veliaukaip kit4 darbo dien4 pateikia tiesiogiai mokyklos direftoriui ar ji vaiuojandiam asmeniui arba
tiesiogiai Llzeiu galimybiq kontrolieriarus tamyiai.Atsakingas usm,ro, be kita ko, taip pat informuoja
nukentejusiji apie galimybg del priekabiavimo irlar smuio atvejq pasinaudoti nemokama teisine
pagalba, kreipiantisf toki4paslaug4 gimnazijos darbuotojams teikffi teisinink4, dirbantirraipedos
miesto pedagogq Svietimo ir kultDros centre.
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11. Praneiime (skunde) mokyklos darbuotojas turi pateikti Siq informacij4:
1.1. ivykio detalius paaiSkinimus apie patirto smurto, priekabiavimo situacij4, apraiskas ir

aplinkybes;
1 1.2. nurodyti galimus liudytojus;
I 1.3. pateikti vis4 kit4 turim4 informacij4 (garso ira5us, susiraSinejim4 ir pan.).
12. Mokyklos direktoriui ar jivaduojandiam asmeniui gavus i5 atsakingoismens pranesimE

ar skund4 apie ivyki, sukviediama atitinkama komisija, susidedanti i5 5 (penkiq) nariq. komisijos
pirmininku, kuris yra vienas i5 3 (trrjq) komisijos nariq, gali btiti paskirtas tik mokykios
administracij os nary s.

13. Komisijos nariai privalo uZtikrinti konfidencialum4. Komisijos nariams dratdhiama
a skleisti bet koki4 su tyrimu susijusi4 informacij4 asmenims, nedalyvaujantiems tyrimo procedflroje.
Komisijos nariui, atskleidusiam kitiems asmenims su tyrimu susijusi4 informacij4, taikoma
drausmine atsakomybe.

14. Apklausiant nukentejusiji ar skundZiamqi asmeni, apklausoje gali dalyvauti ir jo
atstovas.

15. Prane5imq ar skund4 rekomenduojama pateikti per imanom4 trumpiausi4 laikq nuo
skundZiamq veiksmq padarymo arba paai5kejimo dienos.

16. Atlikusi tyrim4, komisija ivertina jo metu gautus duomenis ir per 5 darbo dienas parengia
bei pateikia iSvad4 gimnazijos direktoriui ar ji vaduojandiam asmeniui, kuris priima sprendim4 lel
drausmines atsakomybes ar kitq priemoniq taikymo.

17. PraneSimas ar skundas i5tiriamas ar prevencijos procediira atliekama per imanom4
trumpiausiqlaikq, bet ne ilgiau nei per 1 menesi nuo prane5imo ar skundo gavimo dien-os.

18. Prane5imo ar skundo tyrimo terminas gali btiti pratgsiamas tik tuo atveju, jei del
pateisinamq aplinkybiq_(ligos ir pan.) nera galimybes apklausti nukentejusiojo, skundZiamojo ar
liudytojo. Sprendim4 del termino pratgsimo priima komisijos pirmininkas.

VI SKYRIUS
PREVENCIJOS PROCED TRA

19. Prevencijos procedoros tikslas - net ir nesant akivuzdhl4 priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo ar smurto poZymiq ar kitq profesines etikos paZeidimq,-u1it rinti saugi4 ir pagarbiq
darbing aplink4 mokykloj e.

20. Prevencijos procedura taikoma ir tuomet, jeigu nukentejgs asmuo pageidauja tik
sudrausminti skundZiam4ji ir uZkirsti keli4 tokiems veiksmamsateityje, taliau nepageidaija, ma Uutq
pradetas tyrimas arba nera pakankamo pagrindo tyrimui pradeti.

21. Komisijai priemus sprendim4 pradeti prevencijos procedtir4, atsakingas asmuo
pakartotinai supaZindina skundZiam4ji asmeni su taisyklemis, aikreipdu*as demesi i tu6r punktus,
del kuriq nesilaikymo pradeta prevencijos proced0ra.

22- Prcvencijos proced[ra vykdoma pokalbio forma, kurio metu atsakingas asmuo atskirai
bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant nukentejusiam ur-"rirri, siekiant taikiai
i5sprgsti kilusius nesutarimus.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Politika ir visi jos pakeitimai yra skelbiami mokyklos interneto svetaineje.
24. Visi darbuotojai su Politikapirm? kart4srryailindinami iki2022m. lapkridio 1 d., naujai

priimami darbuotojai - iki prasidedant darbo santykiams.


