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PATVIRTINTA
Vilniaus Zv dryno gimnazij os
direktoriaus2l2l m. rugsejo 9 d.

isakymu Nr. V-99

VILNIAUS ZVNNYNO GIMN AZIJA

PREVENCINIU PRIEMONIU PRIES SMURT.T, BAUGINIMA, GRASINIM,T DARBE
IGYVENDINIMO TVARKA

Vadyvaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialines apsaugos ir darbo ministro

isak. Patv. 2005 m. rugpjldio 24 d. Nr. v-699lAl-241; Psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimo

metodiniais nurodymais.

IMONEJE PATVIRTINTOS Sios prevencines priemones prieS smurt4, bauginim4, grasinim4 darbe:

1. [moneje yra nuolat stebimi darbuotojq tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su darbdaviu ir
uZtikrinama, kad Sie santykiai bltq skland[s ir visapusiSkai suprantami (toleruojamas tinkamas

vadovybes elgesys su darbuotojais).

2. Pageidaujama darbuotojams nuolat teikti pasi[lymus del jq darbq kokybes uZtikrinimo ir
prevencijos prieS smurt4 bei bauginim4 darbe.

3. Darbuotojas, patyrgs smurt4, bauginim4, gEsdinim4 ar kitus pana5ius veiksmus darbe privalo

nedelsti ir kreiptis i imones paskirtus atsakingus asmenis (pateiktus Sios tvarkos apadioje).

4. Darbuotojams periodiSkai rengiami susitikimai su imones administracija, kurios metu yra

skiriamas laikas diskutavimui apie darbuotoj ams kylandias problemas.

5. [mone skiria ypatingq demesi uZtikrinti, kad itin paieidLiarrri darbuotojai bltq tinkamai ginami ir
galetq kreiptis i imones atsakingus asmenis kilus konfliktams su darbuotojais ar darbo aplinkoje

esandiais asmenimis.

[moneje paskirti atsakingi asmenys, i kuriuos reikia kreiptis esant auk5diau nurodytiems pozymiams

darbe: 
-

|moneje iSrinkti darbuotojq atstovai saugai ir sveikatai:

istoriios mokvtoia
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, patv.2016-09-14, Nr. XII-2603 30 str.,

LR darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo, patvirtinto 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-l672l l str.,

s k i r i u Vilniaus Zveryno gimnazijoje prie5 smurt4 nukreiptos politikos ir prevenciniq

veiksmq igyvendinimo priemoniq kontrolei ir smurto ir bauginimo prevencijai imoneje atlikti Siuos

asmenis:

Gimnazijos direktore Daiva Ziuriene


