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UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 

 

I. MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

OLWEUS patyčių prevencijos programa mokykloje įgyvendinama nuo 201  metų. 

Programoje aktyviai dalyvavo visa mokyklos bendruomenė , vyko MSG grupių mokymai, 

mokiniams du kartus per mėnesį vedamos klasių valandėlės, kuriose buvo kalbama ne tik apie 

patyčias, bet kartu mokomasi draugiškumo, tolerancijos, pagarbos vieni kitiems. Mokymai 

organizuojami atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius apie patyčias, mikroklimatą, 

saugią aplinką, Bendravimą ir bendradarbiavimą, savireguliaciją, poveikio priemones ir jų taikymą 

mokiniams. 

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja „Vaikų linijos“ inicijuotose „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ“ renginiuose. Mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose: 5-6 klasių 

mokiniams buvo organizuotas renginys „Draugiškai ir linksmai“, kuriuo metu klasės pristatė savo 

vaidinimus draugiškumo tema, dalyvavo viktorinoje. 7-10 klasių mokiniams organizuotas forumas 

„Mes norim keisti ir keistis patys“. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Švelniukai. 

Organizuoti renginiai „Geros nuotaikos diena“, „Sveikinimosi diena“, „Draugystės naktis“. 

„Sveikatos aruodo“ dieną klasės valandėlė buvo skirta psichinės sveikatos stiprinimui, kurios metu 

mokiniai ne tik kalbėjo apie patiriamas emocijas, bet mokėsi jas valdyti, gaminio klasės „Emocijų 

kopėčias“. Per informacinių technologijų pamokas mokiniai rinko medžiagą ir pristatė kūrybinius 

darbus apie elektronines patyčias, dalyvavo viktorinoje. 

Mokinių tėvai buvo informuojami apie mokykloje vykdomą OLWEUS patyčių 

prevencijos programą bendruose ir klasės tėvų susirinkimuose. Mokyklos internetinėje svetainėje ir 

e-dienyne pateikiama informaciją vykdomą programą, jos efektyvumą, taikomas priemones, 

veiksmus. Stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų ir mokinių tėvų, buvo 

organizuoti mokymai, diskusijos tėvams „Kaip bendrauti su vaiku?“. Tėvai ne tik aktyviai dalyvavo 

sprendžiant patyčių atvejus, bet ir teikė pasiūlymus patyčių atvejams mažinti. 

Kiekvienais mokslo metais mokykloje atliekama OLWEUS mokinių apklausa, kurios 

duomenys analizuojami mokinių, mokytojų, tėvų susirinkimuose, MSG grupėse, mokyklos tarybos 

posėdžiuose, tariamas kaip pagerinti situaciją mokykloje mažinant patyčių skaičių. Atlikta mokinių, 

tėvų ir mokytojų apklausas apie patyčių prevencijos OLWEUS programos vykdymą mokykloje. 

MSG grupių vadovai vykdė klasės valandėlių stebėseną. Pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai, 

kaip gerinti šios programos vykdymą. 

 

II. MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos palnais, mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mąstą mokykloje, vadovaujasi 

LR Vaiko apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, OLWEUS 

programos standartu. 

 

Tikslas: 

1. Siekti saugios mokyklos OLWEUS patvirtinimo pažymėjimo. 



Uždaviniai: 

1. Skatinti, aktyvinti ir užtikrinti visų bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą 

programoje. 

2. Integruoti patyčių prevencijos temas į mokomąsias programas, skatinti klasių 

auklėtojus reguliariai vesti OLWEUS klasių valandėles. 

3. Laikytis OLWEUS programos standartų reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti 

reikalaujamus dokumentus. 

 



 

 

 

III. UŽDUOČIŲ, ATSAKOMYBIŲ, LAIKO RIBŲ, DOKUMENTŲ ŠABLONŲ IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS 

 

Eil.  

Nr. 

Veikla Data Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Vykdytojai Laukiami rezultatai Pastabos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. OPKUS plano parengimas, 

aptarimas ir tvirtinimas  

2017 m. 

_________ mėn.  

Planas iki rugsėjo 1 

d.  

Direktorius, 

MSG grupių 

vadovai  

OPKUS plane bus išdėstyti 

tikslai, priemonės ir laiko 

grafikas, siekiant dirbti pagal 

OLWEUS programos standarto 

reikalavimus. 

 

 

2. MSG narių sąrašų tikslinimas Per mokslo 

metus 

Iki 2017 m. Direktorius Visi mokyklos darbuotojai 

dalyvaus projekto veiklose. 

 

 

3.  Mokyklos personalo 

susirinkimas, skirtas apžvelgti ir 

aptarti pagrindines mokykloje jau 

įgyvendintas ir ateičiai numatytas 

patyčių prevencijos priemones. 

Du kartus per 

mokslo metus 

Darbuotojų 

susirinkimo 

atmintinė C4 ir karto 

po susirinkimo C1 

iki audito/ 

palaikomojo 

susitikimo 

Direktorius Darbuotojai sužinos, kaip jie 

gali prisidėti prie mokyklos 

budėjimo sistemos gerinimo, 

OLWEUS ir mokyklos taisyklių 

taikymo, klasės valandėlių 

vedimo, patyčių keliamų 

problemų sprendimo. 

 

Susirinkimų 

protokolų 

kopijos 

pridedamos 

4. OLWEUS programos kokybės 

užtikrinimo plano viešinimas 

mokyklos internėtinėje svetainėje. 

Po plano 

aptarimo 

mokyklos 

personalo 

susirinkime 

Mokyklos internetinė 

svetainė 

Direktorius, 

mokyklos 

svetainės 

administratorė 

M. 

Kavaliauskė 

 

OLWEUS programos veiklų 

viešinimas 

 

5. Mokytojų budėjimo grafiko 

sudarymas mokslo metams 

Mokslo metai Budėjimo grafikas Direktoriaus 

pavaduotojas 

Vykdoma intervencija patyčių ir 

kito nepriimtino elgesio 

 



ugdymui atvejais. Sustiprinamas 

budėjimas „karštuose“ taškuose, 

mažinamas patyčių mastas 

mokykloje.  

 

6. Visų darbuotojų supažindinimas 

su OLWEUS programos 

procedūromis, sprendžiant 

patyčių atvejus ir mažinant 

patyčias  

MSG susitikimų 

(5 per mokslo 

metus) ir 

darbuotojų 

susirinkimų 

metu. 

Mokymosi ir 

supervizijų grupės 

susirinkimo 

protokolas R1, C4, 

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo 

 

Direktorius, 

 

MSG grupių 

vadovaui 

Darbuotojai gilins žinias kaip 

stabdyti, mažinti patyčias 

mokykloje, perteiks žinias, 

nuostatas, formuos įgūdžius, 

vertybes mokiniams. įgis naujų 

kompetencijų. 

 

7.  Mokymai naujiems mokyklos 

darbuotojams 

Pagal poreikį Naujų darbuotojų 

mokymo kursų 

forma R3, pasibaigus 

mokymams. 

 

Instruktorius 

 

Direktorius 

Nauji mokyklos darbuotojai 

sužinos apie OLWEUS 

programos vykdymą, įsitrauks į 

mokykloje vykdomą patyčių 

prevencijos darbą. 

 

 

8. Mokinių apklausa OLWEUS 

klausimynu. 

201   Apklausos duomenys 

C1 iki audito/ 

palaikomojo 

susitikimo  

 

Instruktorius, 

 

Direktorius 

Apklausos rezultatai bus 

panaudojami prevencinio darbo 

efektyvumui mažinant patyčias, 

mikroklimato gerinimui. 

 

9. Aktyviai ir nuosekliai taikyti 

keturias patyčių prevencijos 

taisykles 

Per mokslo 

metus. 

Klasės vadovo 

atmintinė C2  

(du kartus per metus) 

Klasės 

auklėtojai, 

mokytojai, 

darbuotojai 

 

Mažinti patyčių atvejų skaičių, 

gerinti mikroklimatą, skatinti 

laikytis taisyklių. 

 

10. OLWEUS klasės valandėlė Du kartus per 

mėnesį 

Klasės valandėlės 

forma R2 iš karto po 

valandėlės. Klasės 

auklėtojo  atmintinė 

C2 (iki gruodžio 15 

Klasės 

auklėtojai/ 

arba kiti 

darbuotojai  

Mokiniai įtvirtins ir taikys 

patyčių prevencijos taisykles bei 

aktyviai dalyvaus sprendžiant 

patyčių atvejus mokinių tarpe.  

Mokiniai 

diskutuos ir 

kitais 

klausimais, 

susijusiais 



d. ir balandžio 30 d.) su mokinių 

elgesiu, 

bendravimu, 

perbūviu ir 

aplinka. 

 

11. Mokinių tarybos susirinkimai Rudenį, pavasarį Mokinių tarybos 

susirinkimo forma 

R4 ir karto 

pasibaigus 

susirinkimui. 

Mokytojas, 

kuruojantis 

mokinių 

tarybos darbą, 

mokinių 

taryba 

 

Mokiniai aktyviai dalyvaus 

sprendžiant aktualius klausimus 

susijusius su patyčių masto 

mažinimu mokykloje, teiks 

pasiūlymus. 

 

12. Tėvų (globėjų) informavimas apie 

mokyklos patyčių prevencijos 

veiklą visuotiniame ir klasės tėvų 

susirinkimuose, e-dienyne. 

Spalio mėn.? 

Vasario mėn.? 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2 

 (iki gruodžio 15 d. ir 

balandžio 30 d.).  

C1 iki audito/ 

palaikomojo 

susitikimo 

Klasių 

auklėtojai, 

 

direktorius 

Tėvai sužinos apie mokykloje 

vykdomą patyčių prevencijos 

programą, jos efektyvumą, 

taikomas priemones, veiksmus. 

Teiks pasiūlymus ir dalyvaus 

bendrose veiklose sprendžiant 

patyčių problemas. 

 

 

13. Patyčių atvejų registravimas. Per mokslo 

metus 

P1 protokolo 

pildymas, atvejų 

registravimas 

žurnale. 

Mokyklos 

personalas 

pastebėjęs 

nukrypimą. 

 

Registruojami netinkamo 

elgesio atvejai, taikomos 

poveikio priemonės. 

 

14. Paprastų nukrypimų fiksavimas ir 

šalinimas 

Per mokslo 

metus 

Nukrypimų 

šalinimas A1, kai 

nustatomas 

nukrypimas 

Direktorius, 

mokyklos 

personalas 

pastebėjęs 

nukrypimą 

Registruojami OLWEUS 

programos vykdymo struktūros 

pažeidimai, nukrypimai. 

 

15. Rimtų sistemingų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas. 

Per mokslo 

metus  

Rimto nukrypimo 

šalinimas A2, kai 

nustatomas rimtas 

Direktorius, 

mokyklos 

personalas, 

Registruojami OLWEUS 

programos vykdymo ir 

struktūros pažeidimai, 

 



nukrypimas pastebėjęs 

nukrypimą. 

 

nukrypimai. Sudaromas 

veiksmų planas. 

16. OLWEUS renginių 

organizavimas  

Per mokslo 

metus 

Renginio aprašymas MSG grupių 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai. 

Mokiniai tobulins bendravimo, 

bendradarbiavimo 

kompetencijas, pritaikys įgytas 

žinias, įgūdžius. 

 

 

 

Planas parengtas ____________________________. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.  

Planas skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo bei mokinių tėvų susirinkimuose, mokyklos internetiniame puslapyje  

 

 

 


