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Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2021-2022 m.m. 

 

I. MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

Kintų pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinį, priešmokyklinį 

ugdymą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą, teikia pradinį, pagrindinį išsilavinimą. Mišriose 

ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 1-4 metų amžiaus vaikai. 4-6 metų amžiaus vaikai 

ugdomi mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje. 9-10 klasėse teikiami mokymosi krypties 

pasirinkimo pradmenys.  

Nuo 2014 metų Kintų daugiafunkcis centras vykdo veiklas kaip sudėtinė mokyklos dalis. 

Specialiųjų poreikių mokiniai mokosi pagal jiems pritaikytas ir individualizuotas 

programas. 

Neformalusis švietimas – pamokinės veiklos praktinė tąsa. Joje dalyvauja apie 80 % 

mokyklos mokinių pagal pomėgius ir gebėjimus. 

Mokykloje dirba 44 darbuotojai, iš jų: 26 mokytojai, 3 mokymosi pagalbos specialistai, 1 

mokytojo padėjėjas,  10 ugdymo aplinkos darbuotojų. Mokytojai tobulina pamokas, ieško naujų 

mokymo metodų, kelia kvalifikaciją seminaruose, organizuojamuose rajone ir respublikoje. 

Tobulinama komandinio darbo sistema. 

Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, 

mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

sveikoje ir saugioje aplinkoje (iki spalio mėnesio kiekviena klasė pasitvirtina savo klasės 

taisykles mokslo metams), laiku pastebimos ir nedelsiant sustabdomos patyčių ir smurto 

apraiškos. Mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 

klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija; 

Mokykla, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas,  

nuo 2017 metų diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla remdamasi Olweus standartu siekia mažinti patyčių 

mastą mokykloje, užkirsti kelią naujai atsirandančioms. Mokykla Mokytojų tarybos posėdžių,  

MSG vadovų susirinkimų metu įsipareigoja aptarti OPKUS programos vykdymą, išanalizuoti 

gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus, atlikti savianalizę. 5 kartus per metus vyks Mokymosi 

ir supervizijų grupių (MSG) susirinkimai, kurių metu bus aptariami pasiekimai ir sunkumai. 

Kartą per mokslo metus nauji mokyklos personalo nariai įgyja naujų žinių apie patyčių 

prevencijos vykdymą mokykloje. 

Mokykloje bus reguliariai vedamos klasių valandėlės patyčių, bendravimo tematika, 

bendradarbiaujama su mokinių tėvais siekiant didinti mokinių saugumą mokykloje. Mokyklos 

bendruomenės nariai laikysis keturių prieš patyčias nukreiktų taisyklių. 

Lapkričio mėnesį bus atliekamas mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių 

mastą mokykloje. 

Buvo pasiektas praeitų metų OPKUS plane iškeltas tikslas - klasių vadovų vaidmens 

siekiant mažinti patyčias didinimas. Tyrimas parodė, kad lyginant su praeitais metais, patyčių 

skaičius sumažėjo 30 procentų, tai lėmė sumažėjęs besityčiojančių mokinių skaičius. Mokiniai 

nurodė, kad patyčios dažniausiai vyksta klasėje nesant mokytojui, pakeliui į mokyklą, autobuso 

stotelėje. Sumažėjo žodinės patyčios, apkalbos, tačiau padaugėjo internetinių patyčių. Siūloma 

atkreipti tėvelių dėmesį į tai, kad padaugėjo vaikų, nepasisakančių suaugusiesiems apie 

patiriamas patyčias, skaičius. Tyrimas atskleidė, kad žymiai padaugėjo mokinių, nurodančių, kad 

klasės auklėtojas daug padarė, kad stabdytų patyčias. Pozityviai pakito mokinių nuomonė apie 

pagalbą patyčias patiriančiam: dauguma stengtųsi padėti. 

 



II. MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI, TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 
 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos bei ugdymo planais, mokyklos 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą 

mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašu, Vaiko gerovės 

komisijos metiniu veiklos planu, Olweus programos standartu. 

Tikslas: Patyčių atvejų pasireiškimų mažinimas mokykloje 2021 - 2022 metais, 

mokytojų budėjimo pertraukų metu aktyvinimas. 

Uždaviniai: 

1. Aptarti ir įsivertinti Olweus programos įgyvendinimą, numatyti patyčių atvejų 

mažinimo strategijas. 

2. Skatinti mokinius pranešti suaugusiajam apie patyčių atvejį. 

3. Siekti aktyvaus mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų budėjimo mokykloje, aptarti bei 

koreguoti budėjimo planus MSG susitikimuose.  

4. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių ir 

konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti konfliktus 

(ypatingą dėmesį skiriant 3, 8, 10 klasėms). 

 
III. VEIKLOS TURINYS 

1 uždavinys: Aptarti ir įsivertinti Olweus programos įgyvendinimą, numatyti 

patyčių atvejų mažinimo strategijas. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingi 

asmenys 

1. Mokyklos personalo susirinkimai, 

skirti apžvelgti ir aptarti 

pagrindines mokykloje jau 

įgyvendintas ir numatytas patyčių 

prevencijos priemones. 

2021 m. 

rugpjūtis, 

2022 m. 

birželis. 

C4 

C5 

Mokyklos 

direktorė Asta 

Gužauskienė 

2.  OP kokybės užtikrinimo sistemos 

diegimo plano rengimas, 

tvirtinimas, mokyklos darbuotojų 

supažindinimas 

2021 m. 

ruduo 

Direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintas 

OPKUS planas 

Koordinatorė 

Jurgita 

Tamošiūnienė, 

OP instruktorė, 

komiteto  nariai, 

direktorius 

3. MSG susitikimai: OPKUS plano 

aptarimas, veiklų pristatymas. 

prevencijos principų ir taisyklių 

taikymas, bendradarbiavimo 

stiprinimas, patyčių atvejų 

analizavimas. Olweus tyrimo 

rezultatų analizavimas ir 

priemonių patyčių mažinimui 

numatymas. OPKUS plano 

įgyvendinimo rezultatų aptarimas. 

Spalio, 

gruodžio, 

vasario, 

balandžio 

birželio mėn. 

R1 iš karto po 

kiekvieno 

susitikimo; 

C1 pildo 

direktorius iki 

palaikomojo 

susitikimo/ 

audito 

MSG vadovai 

4.  Mokinių, besimokančių  

3-10 klasėse, apklausa  

Olweus programos klausimynu. 

2021 m. 

lapkričio 

antroji pusė. 

C1, gavus 

apklausos 

rezultatus 

Koordinatorė 

Jurgita 

Tamošiūnienė, 



OP instruktorė  

5. Apklausos rezultatų analizė: 

* su koordinacinio komiteto 

nariais ir MSG vadovais; 

* Mokinių taryboje. 

Diskusijos patyčių prevencijos 

tema mokinių tarybos 

susirinkimuose. 

Apklausos rezultatų pristatymas 

mokytojams, tėvams ir 

mokiniams.  

Patyčių prevencijos veiklos 

aptarimas, OP apklausos rezultatų 

skelbimas mokyklos el. 

svetainėje. 

2022 m.  

Sausis-

vasaris 

OP 

koordinacinio 

susirinkimo 

protokolas 

OP 

koordinatorius ir 

instruktorius, 

OPKK nariai, 

mokyklos 

direktorius  

 

 

 

Mokinių tarybos 

koordinatorė 

Eglė Kelpšienė,  

Mokinių tarybos 

nariai 

6. Olweus patyčių prevencijos 

programos principų perteikimas 

naujai atvykusiems mokiniams, 

skatinimas naujų mokinių laikytis 

nustatytos mokykloje tvarkos.  

Mokiniui 

atvykus 

mokytis, 2 –

jų savaičių 

bėgyje. 

C2 (pildo 2 

kartus per 

mokslo metus 

klasių vadovai) 

Klasių vadovai 

2 uždavinys: Skatinti mokinius pranešti suaugusiajam apie patyčių atvejį. 

1. Aktyviai, nuosekliai ir pastoviai 

skatinti mokinius laikytis patyčių 

prevencijos taisyklių bei, esant 

reikalui, taikyti OP procedūras, 

sprendžiant patyčių atvejus 

2021-2022 

m. m. 

C2 (pildo 2 

kartus per 

mokslo metus 

klasių vadovai) 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai, klasių 

vadovai 

2. Klasių vadovams nuolat priminti 

mokiniams apie būtinybę pranešti 

suaugusiajam, kuriuo pasitiki, 

patyčių atvejį. 

2021-2022 

m. m. 

 Klasių vadovai 

3. uždavinys: Siekti aktyvaus mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų budėjimo mokykloje, aptarti 

bei koreguoti budėjimo planus MSG susitikimuose. 

1.  Mokinių stebėjimas mokyklos 

teritorijoje. 

Visus metus 

 

Mokytojų 

grafikas  

Mokyklos 

personalas 

2. MSG susitikimų metu aptariami 

pastebėti patyčių atvejai, 

darbuotojai skatinami teikti 

pasiūlymus dėl budėjimo 

tobulimo. 

MSG 

susitikimų 

metu 

Patyčių 

registravimo 

žurnalo 

protokolai 

MSG vadovai, 

mokyklos 

darbuotojai 

4 uždavinys: Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių 

ir konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti 

konfliktus (ypatingą dėmesį skiriant 3, 8, 10 klasėms).. 

1. Olweus klasės valandėlių  

3-10 klasėse vedimas 

Du kartus per 

mėnesį per 

mokslo metus 

R2 iš karto  

po klasės 

valandėlės 

Klasių vadovai 

2. Užsiėmimai klasių valandėlių 

metu skiriami mokinių 

bendravimui, tolerancijai ir 

2021-2022 

m. m. 

C2 (pildo 2 

kartus per 

mokslo metus 

Klasių vadovai 



bendradarbiavimui ugdyti. klasių vadovai) 

 

________________________ 

 

 


