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Mokyklos įsipareigojimai OPPP 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymus, „Versmės“ progimnazijos nuostatais, 

Strateginiu ir Metiniu veiklos planais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikiama 

pagalba mokiniui, vadovaujantis Olweus programos standartu. Taip pat siekiama 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  bendradarbiavimas.  

Tikslas:  

Užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą.   

Uždaviniai: 

1. Laikytis Olweus programos standarto reikalavimų. 

2. Laikytis Olweus kokybės užtikrinimo plano 2020-2021 mokslo metais;. 

3. Tobulinti ir koreguoti OPKUS veiklą atsižvelgiant į tyrimo rezultatus. 

4. Gerinti mokyklos mikroklimatą mažinant patyčių mastą. 

5. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokyklos darbuotojų ir mokinių tėvų (globėjų). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. 

nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento pavadinimas, 

nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir  atsiskaitymo tvarka  

1. Mokyklos bendruomenės 

susirinkimai 

Darbuotojų susirinkimo 

atmintinė C4, C5    

Rugpjūčio, 

balandžio mėn. 

Direktorius Apibendrintas ir įvertintas Olweus 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 plano projektas). C4 

dokumentas pateikiamas po susirinkimo 

2.  MSG susirinkimai MSG susirinkimų forma 

R1 

Spalio – birželio 

mėn. (ne mažiau 

5 susirinkimai) 

MSG lyderiai Mokyklos darbuotojai pasidalins patirtimi 

vykdant Olweus 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 savivaldos 

susirinkimai 

Atmintinė direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, 

koordinuojančiam mokinių 

komiteto darbą, C3 

Rugsėjo, vasario 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

koordinuojanti 

mokinių komiteto 

veiklą 

Mokiniai susirinkimų metu diskutuoja  dėl 

patyčių prevencijos. Užpildytas formas Olweus 

programos koordinatoriui pateikti iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. ir 2021 m. kovo 29 d. 

4. Naujų darbuotojų 

apmokymai 

Naujų darbuotojų mokymo 

forma, R3 

Spalio mėn. Instruktorė  Nauji darbuotojai įgis reikalingų žinių dirbant 

pagal Olweus programą. Instruktorė užpildytą 

formą perduoda mokyklos koordinatoriui 

5. Klasės valandėlės 

patyčių, bendravimo, 

bendradarbiavimo 

temomis 

Atmintinė klasės 

auklėtojui, C2 

 

2020–2021 m. m. 

kiekvieną mėnesį 

vedamos ne mažiau 

2 OLWEUS 

valandėlės  

1-8 klasių vadovai Klasės vadovas sudaro klasių valandėlių teminį 

planą, išskiria ir pažymi Olweus klasių 

valandėlių temas, taikomus metodus 

 



6. Olweus tyrimas 3–8 

klasių mokiniams, 

tyrimo analizė 

Tyrimo analizė Lapkričio mėn. Instruktorė, mokyklos 

koordinatorė  

Išsiaiškintos patyčių paplitimo gimnazijoje 

tendencijos bei jų palyginimas su praėjusių 

metų tyrimo rezultatais. Tyrimo analizę 

instruktorė pateikia Olweus MSG grupių 

lyderiams 

7. Mokytojų budėjimo 

pertraukų metu grafiko 

sudarymas, koregavimas  

Budėjimo mokykloje 

grafikas, C1 

Rugsėjo, sausio 

mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vykdoma budėjimo priežiūra, siekiant geresnės 

budėjimo kokybės, budėjimas aptariamas MSG 

susirinkimų metu 

8.  Keturių taisyklių prieš 

patyčias reguliarus 

naudojimas  

Atmintinė klasės 

auklėtojui, C2 

Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai  Nuolat kalbama su mokiniais, primenamos 

taisyklės, mokyklos darbuotojai stebi, kaip jos 

vykdomos 

9.  Individualūs pokalbiai su 

mokiniais 

Atmintinė klasės 

auklėtojui, C2 

Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai Mokyklos darbuotojai stebi mokinių elgesį, 

užkerta kelią patyčioms 

10. Tėvų (globėjų) 

informavimas apie 

OPKUS 1–8 tėvų 

susirinkimuose, 

atmintinė tėvams 

„OPKUS programa“ 

Atmintinė direktoriui 

C1 

Rugsėjo–kovo 

mėn. 

Koordinatorius,  klasių 

vadovai 

Tėvai sužinos apie toliau vykdomą Olweus 

programą mokykloje, atsakingus asmenis. 

Turės trumpą svarbiausių dalykų santrauką, 

galės pasinaudoti patarimais. Informacija 

pateikiama bent viename klasės tėvų 

susirinkime. Tėvams pristatyta patyčių 

prevencijos veikla progimnazijoje, tyrimo 

rezultatai 

11.  Nukrypimų fiksavimas ir 

trūkumų šalinimas 

Nukrypimų šalinimas, A1; 

Rimto nukrypimo 

šalinimas A2 

Užfiksavus 

nukrypimą 

Asmuo pastebėjęs 

nukrypimą, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Asmuo pastebėjęs nukrypimą, praneš apie tai 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Nustačius 

rimtą nukrypimą bus inicijuotos priemonės 

nukrypimui pašalinti 

12. Renginiu patyčių 

prevencijos tema 

organizavimas 

Mokyklos veiklos planas, 

OPKUS plano priedas 

Per mokslo metus VGK nariai, klasių 

vadovai 

Per mokslo metus organizuojami renginiai 

prevencine tema 

 



Priedas 

 

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANO  PRIEDAS 

2020-2021 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo terminas Atsakingi 

1. Šviečiamoji medžiaga 1–8 kl. mokinių tėvams „Ką daryti sužinojus apie patyčias 

mokykloje?“ talpinama mokyklos interneto svetainėje 

2020 m. rugsėjis Soc. pedagogas 

2. Šviečiamoji medžiaga 5–8 kl. mokiniams „Kaip padėti vaikui, kuris patiria 

patyčias?“ siunčiama el. dienyno žinute 

2020 m. spalis Soc. pedagogas 

3. Paskaitų ciklas 1–8 kl. mokiniams „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“ 2020 m. spalis Psichologas 

4. Tarptautinė tolerancijos diena: vaikų kūrybinių darbų paroda 2020 m. lapkritis VGK nariai 

5. Šviečiamoji medžiaga 1–8 kl. mokiniams „Pagrindinės bendravimo taisyklės“ 

 

2020 m. gruodis Psichologas 

6. Susitikimai su policijos pareigūnais 5–8 kl. mokiniams „Kaip būti saugiam 

internete?“ 

2021 m. sausis Soc. pedagogas 

7. Šviečiamoji medžiaga 1–8 kl. mokiniams „Konfliktų sprendimo būdai“ 2021 m. sausis Psichologas 

8. Informacinis stendas tarptautinei saugesnio interneto dienai 2021 m. vasaris Psichologas, soc. pedagogas 

9. Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių: plakatų konkursas „Draugaudami 

laimime visi“, užsiėmimas „Draugystės dirbtuvės“ 

2021 m. kovas VGK nariai 

10. Socialinių įgūdžių grupė 1–4 kl. mokiniams  2021 m. vasaris- 

balandis 

Psichologas, soc. pedagogas 

11. Pilietinė akcija „Draugystės ABC“ 2021 m. balandis Psichologas, soc. pedagogas 

12. Paskaitų ciklas 1–8 kl. mokiniams „Kurią pusę pasirinksi tu?“ 2021 m. gegužė Psichologas 



13.  Klasių valandėlės 5–8 kl. mokiniams „Olweus patyčių prevencijos programa. 

Kaip galiu prisidėti prie saugesnės mokyklos aplinkos kūrimo?“ 

2020–2021 m. m. Soc. pedagogas, klasių vadovai 

14. Klasių valandėlės 1–4 kl. mokiniams „Olweus patyčių prevencijos programa. 

Moku būti geru draugu“ 

2020–2021 m. m. Soc. pedagogas, klasių vadovai  

 

 

 


