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KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 

SISTEMOS (OPKUS) VEIKLOS PLANAS  2020-2021 M. 
 

MOKYKLOS APRAŠYMAS 
 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla yra bendrojo ugdymo mokykla įgyvendinanti 
pradinio bei pagrindinio ugdymo programas. 2020 metų rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje 
mokosi 107 mokiniai, sudaryyti 9 klasių komplektai. Šiais mokslo metais dėl nepakankamo 
mokinių skaičiau nebuvo suformuota 10 klasė. 21 mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Dirba 23 pedagoginiai darbuotojai ir 12 - nepedagoginių darbuotojų. Mokykloje dirba pagalbos 
mokiniui specialistai: logopedė,  socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė.  

Mokyklos pastatas dviejų aukštų, pastatytas 1975 m., renovuotas 2016 m. Mokyklos 
teritorija neaptverta. Prie mokyklos įrengtas futbolo stadionas, krepšinio, tinklinio aikštelės. 

Mokykla naudojasi elektroniniu dienynu, turi interneto svetainę, todėl yra galimybė aktualią 
informaciją greitai pateikti mokyklos bendruomenei. 

Mokykla  įgyvendino Olweus patyčių prevencijos programą 2017-2018 m. Vadovaujantis 
Olweus programos principais, mokykloje sukurta prevencinio darbo sistema, kuri integruota į 
bendrą mokyklos veiklą. Visa mokyklos bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, 
veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Susitarta dėl nepriimtino mokinių elgesio stabdymo. 
2018 m.  patvirtinta mokinių drausminimo sistema „nuobaudų kopetėlės“ir ji sėkmingai taikoma.  
2019 m. kovo 4 d. pasirašyta trišalė sutartis dėl Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos 
(OPKUS) diegimo mokykloje. Programa buvo įgyvendinama pagal 2019 m. spalio mėn.17 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. V-126  patvirtintą  mokyklos OLWEUS patyčių prevencijos programos 
kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklos planą.   

Pagal OPKUS reikalavimus 5-10 klasėse nuosekliai organizuojamos klasės valandėlės. 
Mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, ugdomas mokinių gebėjimas nagrinėti savo elgesį, 
didinamas mokinių sąmoningumas. Mokiniai skatinami tinkamai elgtis ir netoleruoti patyčių. 
Mokyklos personalas dalyvuja MSG užsiėmimuose.  Siekiama, kad ir toliau būtų kuriama saugi 
bendruomenės nariams aplinka, skatinamas teigiamas mokinių elgesys bei draugiškumas.  

 Apklausų duomenys rodo mažėjantį  patyčių mokykloje procentą 2017 m. - 19,2%, 2018 m.-  
14,7%, 2019 m. – 5,6 %. Stebima mažėjimo tendencija. 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.  

Mokykloje organizuojami renginiai, akcijos, vykdomi projektai (Mokinių savivaldos diena, 
Tolerancijos diena, “Pūsk balioną, o ne dūmą“,  Tėvų diena ir kt.), kurių vienas iš tikslų yra skatinti 
mokinius tinkamai bendrauti, dirbti komandoje ir būti tolerantiškiems vienas kito atžvilgiu. 

 2019-2020 m.m.  dėl paskelbto visuotinio karantino nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d. iki mokslo 
metų pabaigos ugdymas buvo vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Dėl 
būtinybės prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir padidėjusios elektroninių patyčių  rizikos mokykla, 
atsižvelgta į Nacionalinės Olweus programos koordinavimo grupės rekomendacijas, redagavo 
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką, kurioje numatyta, kaip reaguoti į 
patyčias, kokių priemonių imtis vykstant patyčioms pamokų metu ir kt. Su mokiniais ir tėvais 
aptartas saugus elgesys internete, išaiškinta kam ir kaip pranešti apie galimas patyčias, susitarta dėl 
patyčių registravimo tvarkos. Parengtos nuotolinio mokymosi taisyklės mokiniams.  

 



MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos veikloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 
Švietimo įstatymu,  mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, mokyklos vidaus darbo 
tvarkos taisyklėmis. Siekiant sumažinti patyčias mokykloje vadovaujamasi Smurto prevencijos 
įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos smurto 
ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo 
planu,  Olweus programos standartu,  OPKUS planu metams. 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla įsipareigoja 2020-2021 m. m. vykdyti 2019 m. 
kovo 4 d. pasirašytos „Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje“ 
sutarties reikalavimus, laikytis OPKUS veiklos plano, skatinti mokinius, mokytojus ir mokinių 
tėvus bendradarbiauti, siekiant kurti saugią aplinką ir apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto. 

 
TIKSLAS 

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, mokykloje kurti saugią aplinką, 
pagrįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu 
pasitikėjimu. 

UŽDAVINIAI 
 

1. Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standartų reikalavimų. 
2. Teikti kokybišką pagalbą mokiniams patyčių atvejais ir kokybiškai vykdyti patyčių 

prevenciją. 
3. Nuolat diskutuoti su mokiniais patyčių temomis siekiant, kad patyčių tema taptų 

įprastine pokalbių su mokiniais tema. 
4. Koreguoti mokytojų budėjimą, atsižvelgiant į apklausos rezultatus. 
5. Šviesti tėvus patyčių ir smurto prevencijos klausimais,  įtraukti į programos 

įgyvendinimą. 
6. Sumažinti patyčių kiekį mokykloje iki 3 %, lyginant su paskutine apklausa. 

 
Eil. 
nr. 

Veikla Reikalingo 
pateikti 

dokumento 
pavadinimas, 

nr.  

Vykdymo 
terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir  
atsiskaitymo tvarka  

1. Mokyklos 
bendruomenė
s susirinkimai 

Darbuotojų 
susirinkimo 
atmintinė C4 
(rudenį ir 
pavasarį)  

Spalio, kovo 
mėn. 

Direktorius Apibendrintas ir 
įvertintas OPKUS 
programos 
įgyvendinimas, 
programos veikimas 
mokykloje, įvykęs 
aptarimas, kurie 
programos elementai 
yra gerai valdomi, o 
kuriems ir kur dar reikia 
papildomo dėmesio ir 
pastangų (pristatomas 
OPKUS planas). C4  
dokumentai 
pateikiamas po 
susirinkimo. 



2.  MSG 
susirinkimai 

MSG 
susirinkimų 
forma R1 

Ne mažiau 5 
susirinkimai: 

spalio, 
gruodžio, 
vasario, 

balandžio, 
birželio mėn. 

MSG vadovai Mokyklos darbuotojai 
pasidalins patirtimi 
vykdant OPKUS 
programą, spręs 
susidariusius sunkumus, 
įtvirtins supervizijų 
metodą, naudosis 
Olweus programos 
procedūromis, 
sprendžiant patyčių 
atvejus.   
MSG vadovai užpildytą 
R1 formą po 
susirinkimo atneša 
mokyklos 
koordinatoriui. 

3. Mokinių 
tarybos 
susirinkimai 

Atmintinė 
mokytojui, 
koordinuojančiam 
mokinių tarybos 
darbą, C3, R4 

Spalio, 
vasario mėn. 

Daiva 
Martimjano- 

vienė, 
koordinuojan

ti mokinių 
tarybos 
veiklą 

Mokiniai susirinkimų 
metu diskutuoja dėl 
patyčių prevencijos.  
Užpildytas formas 
OPKUS programos 
koordinatoriui pateikti po 
susirinkimų. 

4. Naujų 
darbuotojų 
apmokymai 

Naujų 
darbuotojų 
mokymo forma, 
R3 

Spalio mėn. Instruktorė  Nauji darbuotojai įgis 
reikalingų žinių dirbant 
pagal OPKUS 
programą. Instruktorė 
užpildytą formą 
perduoda mokyklos 
koordinatoriui. 

5. Klasės 
valandėlės 
patyčių, 
bendravimo, 
bendradarbia
vimo 
temomis 

Atmintinė klasės 
auklėtojui, C2  
 

2020-2021 
m. m. 

kiekvieną 
mėnesį 

vedamos ne 
mažiau kaip 
2 OPKUS 
valandėlės  

5-9 klasių 
auklėtojai 

Klasės vadovas stebi 
savo darbą su 
auklėjamąja klase, 
fiksuoja aptariamas 
temas, veiklą el.dienyne 
C2 - pateikti iki sausio  
25 d. / birželio 14 d. 
 

6. Mokinių 
apklausa dėl 
patyčių masto 
mokykloje 

Apklausos  
analizė 

Lapkričio 
mėn. 

Instruktorė,  
direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

Išsiaiškintos patyčių 
paplitimo mokykloje 
tendencijos bei jų 
palyginimas su 
praėjusių metų tyrimo 
rezultatais. Tyrimo 
analizę instruktorė 
pateikia OPKUS MSG 
grupių lyderiams, 
koordinaciniam 
komitetui. 

7. Budėjimo per 
pertraukas 
mokykloje 
grafikas ir jo 

Budėjimo 
mokykloje 
tvarkaraštis 
C1 

Rugsėjo- 
birželio mėn.  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Vykdoma budėjimo 
priežiūra, siekiant 
geresnės budėjimo 
kokybės, budėjimas 



koregavimas aptariamas MSG 
susirinkimų metu.  

8.  Keturių 
taisyklių 
prieš patyčias 
reguliarus 
naudojimas  

Atmintinė klasės 
auklėtojui, C2 

Visus mokslo 
metus 

Klasių 
auklėtojai 

Nuolat kalbama su 
mokiniais, primenamos 
taisyklės, mokyklos 
darbuotojai stebi, kaip 
jos vykdomos.  
C2- pateikti iki sausio  
25 d. / birželio 14 d. 

9.  Individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais 

Atmintinė klasės 
auklėtojui, C2 
Patyčių atvejų 
registravimas, 
pranešimai apie 
patyčias su 
veiksmų planu 

Visus mokslo 
metus 

Klasių 
vadovai 

Mokyklos darbuotojai 
stebi mokinių elgesį, 
užkerta kelią 
patyčioms.  

10. Tėvų 
(globėjų, 
rūpintojų) 
informavimas 
apie OPKUS 
5-9 kl. tėvų 
susirinkimuo
se 

Atmintinė 
direktoriui 
C1 

Rugsėjo – 
kovo mėn. 

Direktorius 
Klasių 

auklėtojai 

Tėvai sužinos apie toliau 
vykdomą OPKUS 
programą mokykloje, 
atsakingus asmenis. Turės 
trumpą svarbiausių dalykų 
santrauką, galės 
pasinaudoti patarimais. 
Informacija pateikiama 
visuotiniame tėvų 
susirinkime rudenį ir bent 
viename klasės tėvų 
susirinkime pavasarį. 
Tėvams pristatyta patyčių 
prevencijos veikla 
mokykloje, tyrimo 
rezultatai. 

11.  Nukrypimų 
fiksavimas ir 
trūkumų 
šalinimas 

Nukrypimų 
šalinimas, A1; 
Rimto 
nukrypimo 
šalinimas A2 

Užfiksavus 
nukrypimą 

Asmuo 
pastebėjęs 
nukrypimą, 
direktorius 

Asmuo pastebėjęs 
nukrypimą, praneš apie tai 
direktoriui. Nustačius 
rimtą nukrypimą bus 
inicijuotos priemonės 
nukrypimui pašalinti. 

12 Organizuoti 
renginius 
patyčių 
prevencijos 
tema 

Kūrybinių darbų 
patyčių 
prevencijai 
parodos, 
Tolerancijos 
diena, 
 akcijos „Savaitė 
be patyčių“ 
renginiai  
 

Spalio mėn. 
 
 

Lapkričio 
mėn. 

 
Kovo mėn.  

Mokinių 
taryba,  

soc. 
pedagogė,  

klasių 
auklėtojai 

Per mokslo metus 
suorganizuoti bent trys 
renginiai prevencine 
tema. 

 
Planą parengė Olweus programos koordinatorė mokykloje Nijolė Babeckienė 

 


