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OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS 

2018 m. kovas–2019 m. kovas  

 

I. MOKYKLOS  APRAŠYMAS       

  

 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 112 mokinių, iš jų 34 – pagrindinėje mokykloje ir  31 mokinys – Tiltagalių skyriuje. 

Ikimokyklinėse ugdymo grupėse ugdomi 31 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 16 vaikų. Mokykloje dirba 25 mokytojai. 

Mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. 

Mokyklos bendruomenės gyvenimą stengiamės grįsti bendryste, pagarba, profesionalumu, lankstumu. Kuo mes esame stiprūs? 

Mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, vadovų kompetencija, techninio personalo darbštumu, esamų tradicijų puoselėjimu ir naujų 

kūrimu, projektine veikla. Visiems darbuotojams aiški veikla. Geras mokytojų budėjimas. 

Išanalizavus patyčių tyrimo rezultatus (2017 m. lapkritis), patyčių procentas – 20,5. Situacija per 9,6  procento (4 mokiniais) 

pablogėjo, tačiau mokyklos bendruomenė šį rezultatą vertina gerai, nes 2017–2018 mokslo metais prie Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio 

pagrindinės mokyklos bendruomenės buvo prijungta Geležių pagrindinės mokyklos bendruomenė ir buvęs mokinių kontingentas pasipildė 

naujais mokiniais. 2017–2018 mokslo metais daug dėmesio buvo skiriama bendruomenės stiprinimui, draugiškų santykių klasėse stiprinimui, 

susitarimų laikymuisi. 

Įgyvendinant  2017 m.  kovas–2018 m. kovas OPKUS planą pavyko organizuoti 6 MSG susitikimus, aiškiai sudarant darbotvarkes 

ir pasiekiant numatomą rezultatą.  

Kartu su mokytojais įsivertinant metų veiklą, išryškėjo, kad kultūringo elgesio skatinimas, socialinės kompetencijos ugdymas yra 

tobulintinas  mokyklos veiklos aspektas. 2018 metais pokyčiams įgyvendinti ir veiklai tobulinti  vienas iš mokyklos tikslų yra mokyklos kultūros 

formavimas bei modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas, siekiama ugdyti mokinių pilietinį sąmoningumą, atsakomybę ir toleranciją.  

1–4 klasių mokiniams Panevėžio rajono PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė veda socialinių įgūdžių pamokėles (pradinėse 

klasėse daugiausia naujai atvykusių mokinių). Tėvams vykdomi mokymai (10 susitikimų) pagal Panevėžio rajono švietimo centro projektą 

„Pozityvi tėvystė“ . Teikta ir laimėta socializacijos projekto „Mes galime“ paraiška  2018–2019 mokslo metams.  

. 

 



 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

Tikslas –  skatinti pageidaujamą mokinių elgesį įgyvendinant Olweus programos standartą bei užtikrinti saugią ir sveiką aplinką. 

 

Uždaviniai: 

1. Stebėti  kasmet atliekamos anoniminės mokinių apklausos Olweus klausimynų patyčių reiškinio dinamiką; 

2. Klasių valandėlių metu nustatyti karštuosius taškus;  

3. Šviesti tėvus patyčių ir smurto prevencijos klausimais ir įtraukti į programos įgyvendinimą; 

4. Sustiprinti mokytojų budėjimą; 

Šiais metais sieksime patyčias mokykloje sumažinti 2 procentais. 

 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė, veiklos Atsakingas Laikas Laukiamas rezultatas Pildomi 

dokumentai 

1. MSG susirinkimai D. Skukauskienė, 

MSG vadovai 

2018 m. gegužė 

2018 m. rugsėjis 

2018 m. lapkritis 

2019 m. sausis 

2019 m. kovas 

Iš anksto MSG vadovams 

paskelbta tema, aiškūs 

susitikimo tikslai leis 

tikslingai išnaudoti laiką. 

Diskusija padės klasių 

vadovams ir visiems 

darbuotojams suprasti visus 

programos komponentus, jų 

praktinį panaudojimą. MSG 

protokolas po kiekvieno 

užsiėmimo atiduodamas D. 

Skukauskienei 

R1 (OPKUS 

vadovas mokyklai) 

2. Budėjimo grafiko koregavimas 

atsižvelgiant į karštųjų taškų 

nustatymą ir OLWEUS tyrimo 

rezultatus: 

J. Grinkienė Nuolat, pagrindinis 

koregavimas 

rugsėjo mėn. 

*Budintiems mokytojams 

aiškūs reikalavimai 

budėjimui; 

*Mokytojai laiku bus 

Parengti budėjimo 

grafikai 



–Budėti skirti visus mokytojus (ir 

dirbančius antraeilėse pareigose) 

–Sudarant budėjimo grafiką, sudaryti 

mokytojui sąlygas budėti tame aukšte, 

kuriame jis dirba, o esant šiltam orui 

ir mokiniams žaidžiant kieme, vienam 

mokytojui budėti mokyklos kieme. 

budėjimo vietoje ir nevėluos 

į pamokas; 

*Atnaujinti budėjimo 

grafikai atsižvelgiant į 

informaciją apie karštąsias 

patyčių vietas. 

3. Bendradarbiavimas su tėvais: 

3.1. Tėvai supažindinami su OPKUS 

programa klasių tėvų koncentrų 

susirinkimuose (rugsėjo ir vasario 

mėn.); 

3.2. Visuotinių tėvų susirinkimų metu 

akcentuotas vienas iš mokyklos 

susitarimų: „Mums visiems svarbu, 

kad mokykloje nebūtų patyčių. Mūsų 

mokykla maža ir turime būti vieningi. 

Sužinoję apie patyčias, nedelsdami 

informuojame klasės auklėtoją“. 

D. Skukauskienė 

J. Grinkienė 

Rugsėjo mėn., 

Vasario mėn., 

visus metus 

*Kiekvienas tėvas žino 

pagrindinius OPKUS 

komponentus ir kartu su 

mokykla siekia draugiškos 

atmosferos mokykloje. 

*Bendradarbiaujama ne tik 

įvykus patyčioms, bet ir 

dažniau komunikuojama 

užkertant kelią patyčioms. 

Pranešimo 

pateiktys 

4. 1 dienos mokymai naujiems 

mokyklos darbuotojams 

E. Kazlauskienė Spalis Užtikrinta, kad nei vienas 

programos komponentas 

nebus pamirštas ir suteikta  

galimybė naujai 

prisijungusiems aktyviai 

įsilieti į prevencinį darbą. 

R3 (OPKUS 

vadovas mokyklai) 

5.  Mokyklos apklausa OLWEUS 

klausimynu 

A. Sruogienė, 

D. Skukauskienė 

Lapkritis Įvertinta patyčių situacija 

mokykloje, pastebėtos 

mokyklos sėkmės ir 

nesėkmės 

Sudarytas 

apklausos atlikimo 

grafikas 

6. Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su OLWEUS tyrimo 

rezultatais 

D. Skukauskienė, 

1–10 klasių vadovai 

Sausis–vasaris Išanalizuoti tyrimo 

rezultatai pristatomi atskirai 

mokiniams, mokytojams, 

tėvams parinkus jiems 

priimtiniausią formą. 

Pranešimų 

pateiktys 



Pateikiamos išvados, 

supažindinama su tolimesne 

mokyklos veikla patyčių 

prevencijos srityje. 

7. Akcijų, skirtų Tolerancijos dienai 

organizavimas 

D. Skukauskienė Lapkritis Organizuojamų akcijų metu 

susitelkia visa mokyklos 

bendruomenė. 

Mėnesio veiklų 

planas 

(direktoriaus 

įsakymas) 

8. „Savaitės be patyčių“ organizavimas D. Skukauskienė, 

1–10 klasių vadovai 

Kovas Organizuotos prevencinės 

veiklos metu, kuomet visa 

mokyklos bendruomenė 

susitelkia prieš patyčias 

Mėnesio veiklų 

planas 

(direktoriaus 

įsakymas) 

9. 2 viso mokyklos personalo 

susirinkimai 

J. Grinkienė Rugpjūtis, vasaris Aptarti visi OPKUS 

programos komponentai, 

pristatyta mokinių apklausos 

duomenų analizė, pristatytas 

patyčių priemonių 

įvertinimas 

Dalyvavusių 

darbuotojų sąrašas 

10. Visi darbuotojai taiko keturias patyčių 

prevencijos taisykles 

Visi darbuotojai nuolat Kiekviename kabinete kabo 

patyčių prevencijos 

taisyklės ir tai užtikrina, kad 

kiekvienas darbuotojas jas 

žino, taiko ir primena 

vaikams. Klasių vadovai 

mokslo metų pradžioje 

primena mokiniams 4 prieš 

patyčias nukreiptas 

taisykles. Jos nuolat 

primenamos, atvejai 

analizuojami klasių 

valandėlių metu 

vykstančiose diskusijose. 

 

11. Nuobaudų kopėčių taikymas Visi darbuotojai Visus metus Visuose kabinetuose 

matomoje vietoje kabo 

Patyčių atvejų 

registracijos 



„kopėčios“ ir taisyklės. 

Kiekvienas mokytojas iš 

karto raštiškai fiksuoja 

netinkamą elgesį. Mokiniai 

ir tėvai žino patyčių 

prevencijos tvarką. 

žurnalo protokolai. 

12. 1–10 klasių vadovai veda ne mažiau 2 

Olweus klasės valandėles per mėnesį 

1–10 klasių vadovai 2 kartus per 

mėnesį 

1–10 klasių vadovai 

rengdami 2017–2018 

mokslo metų klasės vadovo 

veiklos planą, Olweus temas 

įtraukia į planuojamas 

vykdyti veiklas. Klasių 

vadovai organizuodami 

valandėles akcentuoja, kad 

vyksta Olweus valandėlė. 

Apie vestą klasės valandėlę 

informaciją klasės vadovai 

įrašo į Mano dienyną prie 

klasės vadovo veiklos. 

R2 (OPKUS  

vadovas mokyklai) 

13. Klasės vadovo atmintinės pildymas 1–10 klasių vadovai Iki 11–15 

Iki 03–30 

Klasės vadovas apžvelgia 

2017–2018 m. m. atliktas 

veiklas susijusias su patyčių 

prevencija ir užpildo 

atmintinę 

Klasės vadovo 

atmintinė C2 

(OPKUS vadovas 

mokyklai) 

14. Patyčių tema diskutuojama ne mažiau 

nei dviejuose mokinių tarybos (klasės 

seniūnų) susirinkimuose 

D. Skukauskienė Bent 2 kartus per 

mokslo metus 

Diana Skukauskienė, 

atsakinga už Mokinių 

tarybos veiklą, praveda 

pokalbius–diskusijas su 

Mokinių taryba vienu iš 

pasirinktu patyčių 

problematikos aspektu 

Atmintinė 

mokytojui, 

koordinuojančiam 

mokinių tarybos 

darbą C3 ir R4 

(OPKUS vadovas 

mokyklai) 

15. Mokinių OPKUS programos 

įvertinimas 

D. Skukauskienė Kovo  pabaiga Struktūruoto pokalbio metu 

su kiekviena klase 

išsiaiškintos programos 

D. Skukauskienės 

parengta forma 



įgyvendinimo stipriosios ir 

silpnosios pusės. 

16. Mokytojų supažindinimas su parengtu 

OPKUS planu 

D. Skukauskienė Balandis Mokyklos darbuotojai žino 

galutinius susitarimus dėl 

OPKUS programos 

įgyvendinimo 2018–2019 

m.m. 

 

                


