
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2018-2019 M.M. 

Mokyklos aprašymas Meškuičių gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, o 

jos savininkas Šiaulių rajono savivaldybė. Gimnaziją kuruoja Šiaulių rajono savivaldybės 

Švietimo skyrius. Gimnazija įkurta 1908 metais. Dabar mokykloje dirba 4 administracijos 

nariai, 35 mokytojai, 22 aptarnaujančio personalo, 3 specialistai (1 logopedas, 1 spec. 

pedagogė, 1 soc. pedagogės). Pastaraisiais metais personalo kaita buvo nedidelė. Mokykloje 

mokosi 196 mokiniai. Mokinių skaičius kasmet mažėja. Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, 

valgykla, aktų ir sporto salės. Šalia mokyklos yra stadionas. Mokykla yra netoli miestelio 

centro. Šalia yra gyvenamieji namai, netoli parduotuvė, p.    

Mokykla veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, 

Šiaulių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2013 m. 

rugsėjo mėn. mokykloje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 

2015 m. mokykla pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą 

vadovaujantis OPKUS standartu. Palyginus 2015-2017 m. atliktų mokinių apklausos tyrimų 

rezultatai rodo, jog patyčių mastas mažėja, tačiau patyčių problema išlieka aktuali.  

Mergaitės Berniukai Visi

Mūsų mokykla 2017 15,3 30,4 23,4

Mūsų mokykla 2016 28,2 33,8 41

Mūsų mokykla 2015 26,3 34,4 30,7
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Supažindinus MSG grupių vadovu bei koordinacinio komiteto narius su 

apklausos rezultatais, buvo prieita išvados, jog klasių vadovai turi daugiau dėmesio skirti 

mokinių vertybių formavimui.  

Organizuojamas autobuso laukiančių mokinių užimtumas po pamokų, skatinami 

mokiniai lankyti būrelius.  

Meškuičių gimnazija, remdamasi minėtais įstatymais bei Olweus standartu, 

siekia mažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms. Gimnazija 

įsipareigoja: 



 pedagogų tarybos posėdžių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos 

koordinacinio komiteto (PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevencijos 

pastangas; 

  atlikti įsivertinimą, išanalizuoti gautus mokinių patyčių tyrimo 

rezultatus; 

 5 kartus per metus organizuoti Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) 

susirinkimus, jų metu  aptarti šių susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus; 

 kartą per mokslo metus vykdyti mokymus naujiems mokyklos personalo 

nariams. Mokymų  metu, jie įgis žinių bei įgūdžių, kurie padės plėtoti programą mokykloje; 

 reguliariai vesti klasės valandėles patyčių/bendravimo tematika; 

 bendradarbiauti su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo 

mokykloje; 

 laikytis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų 

bei veiksmų incidentų metu;  

 Lapkričio mėn. pabaigoje mokykloje atlikti tyrimą, kuriuo bus 

išsiaiškinta patyčių situaciją mokykloje.   

 Siekdami mokinių saugumo, bendrumo jausmo, klasės vadovai klasėse, 

kuriose yra daug naujų mokinių, prisimins prieš patyčias nukreiptas taisykles, išsamiai 

analizuos apie patyčias tarp mokinių pranešimo ir skundimo skirtumus. Kad patyčių mastas 

nedidėtų, gimnazijoje bus tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Naujai atvykę 

mokiniai bus supažindinami su programa, pagrindinėmis taisyklėmis, kaip teisingai reaguoti 

patyčių atveju, skatinami pasakyti apie pastebėtus patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam 

mokytojui ar programos koordinatoriui. Taip pat bus organizuojami užsiėmimai bei renginiai. 

Visa tai padės naujai atvykusiems mokiniams greičiau įsitraukti į patyčių prevencinės 

programos įgyvendinimą.    

Tikslas: Atsižvelgiant į Olweus apklausos 2017 rezultatus ir laikantis Olweus 

standarto reikalavimų, mokykloje mažinti patyčių kiekį kabinetuose. 

 Uždaviniai:  

1. Laikantis Olweus standarto reikalavimų, 1-2% sumažinti patyčių kiekį 

kabinetuose 

2. Laikytis OLWEUS programos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku 

pildyti reikalaujamus dokumentus  



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

programoje.  

3. Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių 

auklėtojus patyčių prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais.  

4. Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti 

„nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus 

nukrypimus.  

5. Stiprinti mokytojų atsakomybę už mokinių patyčias kabinetuose. 

6. Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti 

budėjimo grafiką.  

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

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas 

asmuo 

1. OPKUS plano rengimas, 

tvirtinimas 

2018 m. 

birželio mėn. 

Planas iki rugpjūčio 30 

d. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Direktorius 

2. Naujai atvykusių 

mokinių supažindinimas 

su Olweus patyčių 

prevencijos programos 

taisyklėmis 

Rugsėjo mėn. R2 iš karto po klasės 

valandėlės 

Klasių auklėtojai 

3. Darbuotojų paskirstymas 

į MSG 

Spalio mėn. Direktoriaus įsakymas Programos 

koordinatorius 

Direktorius 

4. 2 darbuotojų 

susirinkimai per mokslo 

metus 

Spalio ir 

birželio mėn. 

C4 iš karto po 

susirinkimo 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

Direktorius 

5. 5 MSG susitikimai Mokinių 

atostogų metu: 

Kalėdų 

(žiemos), 

Velykų 

(pavasario) 

Vasaros 

(birželio mėn.) 

R1 iš karto po 

susitikimo 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

MSG lyderiai 

Direktorius 



Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas 

asmuo 

6. Mokymai naujiems 

darbuotojams 

Mokslo metų 

eigoje 

R3 iš karto, pasibaigus 

mokymams 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

Instruktorius 

Direktorius 

7. Anketinė mokinių 

apklausa Olweus 

klausimynu 

Lapkričio mėn. C1 gavus anketinius 

rezultatus 

Direktorius 

8. Budėjimo gimnazijoje 

grafiko sudarymas ir 

koregavimas 

Rugsėjo ir 

vasario mėn. 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

9. Keturių patyčių 

prevencijos taisyklių 

aktyvus ir nuoseklus 

taikymas 

Mokslo metų 

eigoje 

C2 iki vasario mėn. ir 

birželio d. 

Klasių vadovai 

10. Klasių tėvų susirinkimai, 

aptariant apklausos apie 

patyčias rezultatus, 

situaciją klasėje 

Pagal klasių 

auklėtojų 

darbo planus 

C2 iki vasario mėn. ir 

birželio mėn. 

Klasių vadovai 

11. 1-8 ir I-IIG Olweus 

klasių valandėlių 

vedimas 

Du kartus per 

mėnesį 

R2 iš karto po klasės 

valandėlės 

Klasių vadovai 

12. 2 mokinių tarybos 

susirinkimai per mokslo 

metus, skatinant 

iniciatyvas dėl patyčių 

prevencijos 

Lapkričio ir 

balandžio mėn. 

R4 iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

Mokytojas, 

koordinuojantis 

mokinių tarybos 

darbą 

13. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, įtariamų ir 

faktinių patyčių atvejų 

aptarimas 

Mokslo metų 

eigoje 

C2 iki vasario mėn. ir 

birželio mėn. 

Klasių vadovai 

14. OPPKK susitikimas su 

programos instruktore 

Sausio mėn. OPPKK protokolas Programos 

koordinatorius 

15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie 

patyčių prevencijos 

2 kartus per 

mokslo metus 

C1 iki susitikimo 

C2 iki vasario mėn. ir 

Direktorius 

Klasių vadovai 



Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas 

asmuo 

veiklą, OPKUS 

reikalavimus klasių 

susirinkimuose 

birželio mėn. 

16. Nuobaudų kopėtėlių, 

įtariamų arba faktinių 

patyčių atvejų sprendimo 

procedūros taikymas 

Mokslo metų 

eigoje 

Patyčių registracijos 

žurnalas 

Gimnazijos 

darbuotojai, 

įtardami arba 

pastebėję patyčias 

17. Paprastų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

Mokslo metų 

eigoje 

A1 kai nustatomas 

nukrypimas 

Gimnazijos 

darbuotojai 

pastebėję 

nukrypimą 

18. Rimtų/sistemingų 

nukrypimų fiksavimas ir 

šalinimas 

Mokslo metų 

eigoje 

A1/A2 kai nustatomas 

nukrypimas 

Direktorius 

19. Renginiai skirti patyčių 

prevencijai: 

  

  

 

Apie įvykusius renginius 

skelbiama gimnazijos 

internetiniame puslapyje  

http://mvm.siauliai.lm.lt  

 

 

 

 

 

 

Mokinių taryba, 

 

 

Soc. pedagogė 

 

Klasių vadovai, 

Mokinių taryba ir 

vaiko gerovės 

komisija 

Klasių vadovai 

 

 

 

mokytoja Rasa 

Kelpšienė 

Solidarumo bėgimas Rugsėjo mėn. 

Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Lapkričio mėn. 

Akcija „Savaitė be 

patyčių" 

Kovo mėn. 

Advento vakaras. 

Gerumo akcija 

Gruodžio mėn. 

Kūrybinių darbų 

konkursai, skirti patyčių 

prevencijai 

Paskelbus 

konkursą 

Informacijos apie 

patyčias ir jų prevenciją 

skelbimas gimnazijos 

internetiniame puslapyje 

Mokslo metų 

eigoje 

  

 

http://mvm.siauliai.lm.lt/

