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Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio 

pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus 

 

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2019–2020 m. m. 

 

I. Mokyklos aprašymas 

 

2019 m. rugsėjo mėn. mokėsi 167 mokiniai, iš jų: 106 – mokykloje, 10 – skyriuje, 54  – ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo grupėse, 

(skyriuje – veikė III modulio mišrioji grupė). 4 mokiniai mokėsi pagal pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių programas.  Iš viso buvo 16 klasių 

komplektų, skyriuje jungtos klasės  1-4 kl. Veikė 15 neformaliojo švietimo būrelių. 

Mokykloje dirbo: 33 pedagogai, turintys kvalifikacijas: mokytojai metodininkai – 6, vyresnieji mokytojai – 13,  mokytojai – 9, neatestuotos 3 – 

studijuoja, logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkė, techninio personalo darbuotojai – 33.  

Kad patyčių mastas nedidėtų, mokykloje bus tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Kasmet į mokyklą ateina  naujokų, tai ypatingas 

dėmesys ir šiais metais bus skiriamas jiems. Naujai atvykę mokiniai per klasių susirinkimus ir pirmąsias klasės valandėles bus supažindinami su 

Olweus patyčių prevencine programa, pagrindinėmis taisyklėmis, kaip teisingai reaguoti patyčių atveju, skatinami pasakyti apie pastebėtus patyčių 

atvejus suaugusiems. Taip pat bus organizuojami užsiėmimai bei renginiai, orientuoti į patyčių prevenciją. Siekdami mokinių saugumo, klasės 

auklėtojai klasėse pakartos prieš patyčias nukreiptas taisykles, išsamiai analizuos pranešimų apie patyčias tarp mokinių ir skundimų skirtumus. Visa tai 

padės naujai atvykusiems mokiniams greičiau įsitraukti į patyčių prevencinės programos įgyvendinimą. 

Mokytojų kolektyvas formuos mokinių požiūrį į žmogų, ugdys moralines vertybes, bendruomeniškumo pagrindus. 



Duomenys iš Olweus mokinių apklausos, 2018 m. 

 

Apklausoje dalyvavo 84 mokiniai. Apklausų duomenys rodo, mergaičių  tarpe 5,6 %, berniukų tarpe 10,4 %. Stebima mažėjimo tendencija. 

Nesaugios mokyklos vietos sporto salė, persirengimo kambarys, klasė be mokytojo, mokyklos kiemas. Dauguma mokyklos mokinių mano, kad 

mokytojai dažnai ir beveik visuomet stabdo patyčias. 

 Apklausų rezultatus kasmet pristato Olweus instruktorius, jie aptariami koordinacinio komiteto susirinkime, mokyklos tarybos ir mokytojų 

tarybos posėdžiuose, mokinių tarybos susirinkime. Apklausos rezultatai pristatyti mokinių tėvų susirinkime.  

 

II. Mokyklos darbo su patyčiomis įsipareigojimai 

 

Įstatyminė bazė 

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla ir Vilniaus r. Sudervės Mariano  Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų 

pradinio ugdymo skyrius  dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus programos standartu. Vadovaujantis Olweus programos 

standartu, siekiama sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, išmokyti visus mokyklos darbuotojus atpažinti, pastebėti patyčias 

ir tinkamai į jas reaguoti. Programos vykdyme dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Kuriant saugią ir draugišką aplinką mokykloje, labai svarbus 

visos mokyklos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Olweus  programos standartas 

Mokykla pradėjo diegti OPPP 2015-2016, o OPKUS įgyvendinamas 2017-2019 metais. 

 



Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos tikslai, uždaviniai 

Tikslas:  

1. Siekti visų bendruomenės narių didesnio dėmesio patyčių rizikai mažinti. 

Uždaviniai: 

1.      Užtikrinti visų mokyklos darbuotojų aktyvų dalyvavimą MSG susitikimuose. 

2.      Efektyvinti mokytojų budėjimą. 

3.      Siekti visų bendruomenės narių vieningo reagavimo į patyčias. 

 

III. Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Pateikimo forma ir 

terminas 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1.  OPKUS plano rengimas, 

tvirtinimas  

2019 m. rugsėjo 

mėn.  

Planas  Direktorius  

 

Plano pristatymas 

2.  Mokytojų ir mokyklos personalo 

susirinkimai 

2019 m. rudenį 

ir 2020 m. 

pavasarį 

C4,C5, C1  Direktorius  Susirinkimų protokolų kopijos pridedamos  

3.  5 MSG susitikimai  Spalis  

Gruodis  

Vasaris  

Balandis  

Birželis  

R1 iš karto po 

susitikimo  

 

MSG vadovai  

Mokyklos OPKUS 

projekto 

koordinatorius  

Protokolas pristatomas pasibaigus 

susirinkimui 

4.  Mokymai naujiems darbuotojams  Mokslo metų 

eigoje  

R3  Instruktorius  

Direktorius  

Mokymai vedami pagal individualų 

susitarimą  

5.  Anketinė mokinių apklausa  

Olweus klausimynas  

Lapkričio mėn.  C1  Direktorius, mokyklos 

OPKUS projekto 

koordinatorius, 

klasių vadovai,  

Apklausos rezultatai apžvelgiami 

mokyklos mokytojų tarybos posėdyje, 

mokinių tarybos susirinkime, klasių 

valandėlėse, visuotiniame tėvų susirinkime 

ir klasių tėvų susirinkimuose.  



6. Apklausos rezultatų pristatymas 

mokytojų tarybos posėdyje 

2019 m. vasario 

mėn. 

C1 gavus anketinius 

rezultatus 

Direktorius, 

koordinatorius 

Protokolinis įrašas 

7.  Apklausos rezultatų pristatymas 

mokinių tėvams 

2019 m. vasario 

mėn. 

C 2 Direktorius, 

koordinatorius 

Protokolinis įrašas 

8. 3-10 klasių valandėlės pagal 

OPPP modelį. 

Du kartus per 

mėnesį 

R2 3-10 klasių vadovai Klasės valandėlės pildomi e –dienyne 

TAMO 

9. Budėjimo mokykloje grafiko 

sudarymas ir koregavimas 

Visus mokslo  

metus 

 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Budėjimo grafikas pridedamas 

10. Keturių patyčių prevencijos 

taisyklių laikymasis 

Per mokslo 

metus 

C2 Klasių vadovai Dalykų mokytojai integruoja patyčių temas 

į ugdymo turinį. 

11. MSG vadovų susirinkimai  Pagal poreikį  Koordinatorius Protokolinis įrašas 

12.  Mokinių tarybos susirinkimai 2019 m. rudenį 

ir 2020 m. 

pavasarį  

R4, C3  Mokytojas atsakingas 

už mokinių savivaldos 

veiklą. 

Susirinkimo protokolas 

13. Nuobaudų kopėtėlių atnaujinimas 2019-2020 m.m.  Mokytojai, 

aptarnaujančio 

personalo darbuotojai 

 

14.  Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Užfiksavus 

nukrypimą 

A1, A2 Direktorius, 

atsakingas asmuo 

Protokolas 

15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie OPKUS klasių 

susirinkimuose 

2 kartus per 

mokslo metus 

C2 Klasių vadovai 

 

 

Susirinkimas 

16. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais 

Visus mokslo 

metus 

C2 Klasių vadovai 

 

Pildoma e –dienyne TAMO 

17. Reagavimo į patyčias ir pagalbos 

joms įvykus plano parengimas. 

Visus mokslo 

metus 

 Mokytojai, 

aptarnaujančio 

personalo darbuotojai 

Protokolas pristatomas pasibaigus 

susirinkimui 

 


