
 

DARBO SU RIZIKOS IR STEBIMAIS VAIKAIS TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Lietuvoje vis dažniau atkreipiamas dėmesys į nepilnamečius delinkventus, į jų daromus 

nusikaltimus, pabrėžiant išaugusių užregistruotų nepilnamečių padaromų nusikaltimų skaičių, 

nemažėjančia pakartotinai nusikalstančių nepilnamečių dalį bei vis jaunėjantį delinkventų amžių. 

Darbui su rizikos ir delinkventinio elgesio vaikais, būtina žinoti jų sąvokas. 

Delinkventas (lot. delinquere – nusikalsti, nusižengti) kriminologijoje – delikto vykdytojas, (teisės) 

pažeidėjas; asmuo nusižengiantis nustatytoms normoms. 

Delinkventinį elgesį galima apibūdinti kaip polinkį pažeisti egzistuojančias elgesio normas. 

Delinkventai dažniausiai neįvykdo rimtų teisės pažeidimų arba nusikaltimų. Delinkventinis 

elgesys - tai smulkūs nusižengimai, moralinių elgesio normų pažeidimai, kurie nesukelia didelio 

pavojaus ir nepadaro didelės žalos (Valickas G., 1997). Delinkventinis elgesys yra susijęs su 

visuomeninių normų, taisyklių pažeidimu, veiksmais, nukreiptais prieš kitus asmenis.  

Deviacijos sąvoką (deviacija – anglų k. deviace – nukrypimas). Deviacija – tai visuomenės normų 

neatitinkantis elgesys, kenkiantis visuomenei. 

Rizikos grupės vaikai. Rizikos grupės vaikams galima priskirti beglobius (gatvės) vaikus, 

asocialiose, nedarniose ar nepilnose šeimose gyvenančius vaikus, kurie nuolat patiria psichologinę, 

fizinę ar seksualinę prievartą, taip pat agresyvius ir bendraamžių atstumtus vaikus ir vaikus, kurie 

jau yra padarę smulkių nusižengimų ar nusikaltimų.  

 

II. ĮTRAUKIMAS Į RIZIKOS IR STEBIMŲ MOKINIŲ SĄRAŠĄ 

 

1. Sprendimą dėl mokinio įtraukimo į rizikos ar stebimų mokinių sąrašus priima gimnazijos Vaiko 

gerovės komisija. 

2. Įtraukimo į sąrašus klausimas svarstomas klasės auklėtojo ar socialinio pedagogo teikimu. 

3. Į rizikos ar stebimų mokinių sąrašą mokiniai įrašomi už patyčias, smurtinius (-į) atvejus (-į), 

garbės ir orumo įžeidimą. 

4. Mokiniui pažeidus vidaus tvarkos taisykles, mokinio elgesio taisykles, mokymosi sutartį ir esant 

neveiksmingoms drausminimo priemonėms, siūloma Vaiko gerovės komisijai priimti sprendimą 

dėl mokinio įtraukimo į rizikos ar stebimų mokinių sąrašą. 

5.  Apie įtraukimą į rizikos ar stebimų mokinių grupę informuojami vaiko tėvai, klasės auklėtojas, 

mokinys pasirašytinai. Informacija apie įtraukimą į sąrašus yra konfidenciali ir neviešinama. 

6. Su rizikos grupės vaikais dirba klasės auklėtojas, pagalbos vaikui specialistai. Darbui su vaiku yra 

taikomos įvairios metodikos, atsižvelgiant į aplinkybes, vaiko individualumą (kalbama; 

aiškinamasi; anketuojama; renkami duomenys; sudaroma sutartis; įtraukiami į popamokinę veiklą; 

dalyvauja terapijose; įtraukiami į prevencinę veiklą ir pan.; vieną du kartus per mokslo metus 

pokalbiui kviečiami rizikos grupės mokinių tėvai, surašomas pokalbio protokolas). 

7. Stebimo sąrašo vaikai yra stebimi vienerius kalendorinius metus ir taikomos poveikio priemonės 

(esant reikalui). 

8.  Kiekvienam vaikui, esančiam rizikos ir stebimų mokinių sąrašuose, užvedamas duomenų 

kaupimo aplankalas. Kaupiama informacija, pateikta gimnazijos bendruomenės narių, siunčiamų 

ir gautų raštų iš kitų institucijų. Aplankalai saugami socialinio pedagogo kabinete. Renkama 

informacija apie vaiką yra konfidenciali. 

9. Esant reikalui, kartu su Gruzdžių seniūnijos socialine darbuotoja, policijos atstovais, Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus darbuotojais lankomasi rizikos vaikų namuose, surašomas buities tyrimo aktas 

arba pokalbio protokolas. 

10. Kai rizikos grupės vaiko elgesys pažeidžia gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, mokymosi 

sutartį arba vaiko elgesys tampa nevaldomas, nenuspėjamas, visa informacija perduodama 

policijai, Vaiko teisių apsaugos skyriui arba Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijai. 

11. Darbas su rizikos ir stebimos grupės vaikais aptariamas mokslo metų eigoje direkciniame 

pasitarime. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriminologija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Deliktas


12. Darbo su rizikos ir stebimos grupės vaikais ataskaita pateikiama mokslo metų pabaigoje 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. 

 

III. IŠBRAUKIMAS IŠ RIZIKOS IR STEBIMŲ MOKINIŲ SĄRAŠO 

 

1. Iš stebimų mokinių sąrašo mokiniai gali būti išbraukiami po vienerių kalendorinių metų. 

2. Iš rizikos grupės sąrašo mokiniai gali būti išbraukiami ne anksčiau kaip po dviejų kalendorinių 

metų. 

3. Mokinys išbraukiamas iš rizikos ir stebimos grupės sąrašų, kai nepažeidė gimnazijos vidaus 

tvarkos taisyklių ir mokymosi sutarties punktų, kitaip nepažeidė viešosios tvarkos, neturi pastabų 

ir nusiskundimų iš gimnazijos bendruomenės narių. 

4. Iš rizikos ir stebimų mokinių sąrašų mokiniai išbraukiami klasės auklėtojo ar socialinio 

pedagogo teikimu. 

5. Sprendimą dėl išbraukiamo iš rizikos ar stebimų mokinių sąrašų priima Vaiko gerovės komisija. 

6. Apie mokinio išbraukimą iš rizikos ar stebimos grupės mokinių sąrašų supažindinami mokinio 

tėvai, klasės auklėtoja, mokinys pasirašytinai. 

___________________________________ 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

Virginija Motiejūnienė 

Socialinė pedagogė: 

Rosita Veikalienė 

 

 

Aprobuota Vaiko gerovės komisijoje 2015-10-06 prot. Nr. 12 


