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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 
  

2021 m. rugsėjo mėn.—2022 m. birželio mėn.  
 

 I. Mokyklos aprašymas. 
Mokykloje dirba 22 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 1 mokytojo padėjėjas, 

vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. 
OLWEUS patyčių prevencijos programa mokykloje įgyvendinama nuo 2015 m. rugsėjo 

mėnesio. OPKUS programa mokykloje buvo diegiama nuo 2017 m. balandžio mėnesio iki 2019 m. 
balandžio mėnesio. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 
direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-91 „Dėl sertifikuotų Olweus mokyklų sąrašo“ patvirtinta, kad 
Surviliškio Vinco Svirskio mokykla atitinka Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus 
programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus ir jai suteikiamas 2019–2021 m. m. „Olweus 
mokyklos“ vardas. OPKUS išorės auditui 2021 m. pavasarį nustačius, kad laikomasi Olweus 
programos standarto reikalavimų, mokykla buvo pripažinta OLWEUS mokykla 2021–2022 ir 2022–
2023 m. m. 

Programoje aktyviai dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, vyko grupių mokymai ir 
supervizijos, mokiniams du kartus per mėnesį vestos klasių valandėlės, kuriose kalbėta ne tik apie 
patyčias, bet kartu mokytasi draugiškumo, tolerancijos, pagarbos. MSG mokymai organizuoti 
aktualiomis temomis apie patyčias, mikroklimatą, saugią aplinką, bendravimą ir bendradarbiavimą 
komandoje, savireguliaciją, poveikio priemones ir jų taikymą, atsakomybę. Ypatingą dėmesį skyrėme 
bendravimui elektroninėse laikmenose. 2020–2021 m. m. nuotolinio mokymosi metu daug pastangų 
ir laiko skirta elektroninių patyčių prevencijai. 

Mokykla siekia bendradarbiavimo kultūros tarp mokyklos bendruomenės narių stiprinimo. 
Olweus programos nuostatos buvo integruotos į formalų ir neformalų ugdymą, metodinės tarybos 
veikla nukreipta siekti ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų plėtojimo pažangos, klasių 
valandėlėse buvo nagrinėjamos amžiaus tarpsnių vertybinės nuostatos, socialinių įgūdžių vystymo 
svarba. 

Kiekvienais metais lapkričio mėnesį vyksta tradiciniai renginiai, skirti savaitei „Sakome ne 
žalingiems įpročiams, smurtui ir patyčioms!“ Vyksta renginiai, skirti paminėti draugo, tolerancijos, 
apsikabinimo dienoms. Organizuojamos sveikatos ir sporto dienos, susitikimai ir paskaitos. 

Mokinių tėvai informuojami apie mokykloje vykdomą OPKUS programą bendruose ir klasės 
tėvų susirinkimuose.  

II. Mokyklos darbo su patyčiomis įsipareigojimai. 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos  

Respublikos Švietimo įstatymu, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 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. 

 
Tikslas:  

1. Kurti saugią mokyklos aplinką, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi 
vertingas, reikalingas ir saugus. 



Uždaviniai: 

1.  Pagal galimybes sumažinti patyčių taškų skaičių mokyklos teritorijoje.  
2. Sumažinti patyčių skaičių internetinėje erdvėje. 
3. Išlaikyti OLWEUS mokyklos vardą. 
4. Užtikrinti visų mokyklos darbuotojų aktyvų dalyvavimą kovoje su patyčiomis. 

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

Eil.
Nr. 

Veikla Data Dokumento 
Nr. ir jo 
pateikimo 
terminas 

Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

Pastabos 

1. Visų 
darbuotojų 
supažindinimas 
su OLWEUS 
programos 
procedūromis, 
sprendžiant 
patyčių atvejus 
ir mažinant 
patyčias. MSG 
susitikimai. 

2021 m. 
spalis 
2021 m. 
gruodis 
2022 m. 
vasaris 
2022 m. 
balandis 
2021m. 
gegužė 
 
 

Mokymosi ir 
supervizijų 
grupės 
susirinkimo 
protokolas 
R1, C4, iš 
karto po 
susirinkimo 
 

Direktorius, 
koordinatorius 
MSG grupių 
vadovai 
 
 

Darbuotojai 
gilins žinias, 
kaip stabdyti, 
mažinti 
patyčias 
mokykloje, 
perteiks žinias, 
nuostatas, 
formuos 
įgūdžius, 
vertybes 
mokiniams. 
Įgis naujų 
kompetencijų. 

 

2.  Mokyklos 
personalo 
susirinkimas, 
skirtas 
apžvelgti ir 
aptarti 
pagrindines 
mokykloje jau 
įgyvendintas ir 
ateičiai 
numatytas 
patyčių 
prevencijos 
priemones. 

Du kartus 
per 
mokslo 
metus 
 

Darbuotojų 
susirinkimo 
atmintinė C4 
iš karto po 
susirinkimo 
 

Koordinatorius Darbuotojai 
sužinos, kaip 
jie gali 
prisidėti prie 
mokyklos 
budėjimo 
sistemos 
gerinimo, 
OLWEUS ir 
mokyklos 
taisyklių 
taikymo, 
klasės 
valandėlių 
vedimo, 
patyčių 
keliamų 
problemų 
sprendimo. 
 

Susirinki-
mų 
protokolų 
kopijos 
pridedamos 

3. Mokyklos 
bendruomenės 
supažindinimas 
su OLWEUS 
programos 

Po plano 
aptarimo 
mokyklos 
personalo 
susirinkime 

Mokyklos 
internetinė 
svetainė  
 
 

Direktorius, 
mokyklos 
svetainės 
administratorius 
 

OLWEUS 
programos 
veiklų 
viešinimas. 

 



kokybės 
užtikrinimo 
planu 
2021–2022 m. 
m. Plano 
viešinimas 
mokyklos 
internetinėje 
svetainėje. 

4. Mokytojų 
budėjimo 
grafiko 
sudarymas: 
2021–2022 m. 
m. I pusmečiui, 
2021–2022 m. 
m. II  
pusmečiui. 

2021 m. 
rugsėjo 
mėn. 
2022 m. 
sausio 
mėn. 
 

Budėjimo 
grafikas  

Direktorius  
 

Vykdoma 
intervencija 
patyčių ir kito 
nepriimtino 
elgesio 
atvejais. 
Sustiprinamas 
budėjimas 
„karštuose“ 
taškuose, 
mažinamas 
patyčių mastas 
mokykloje.  

 

5. Mokymai 
naujiems 
mokyklos 
darbuotojams. 

Pagal 
poreikį 

Naujų 
darbuotojų 
mokymo 
kursų forma 
R3, 
pasibaigus 
mokymams 
 
 

OP 
instruktorius 
 

Nauji 
mokyklos 
darbuotojai 
sužinos apie 
OLWEUS 
programos 
vykdymą, 
įsitrauks į 
mokykloje 
vykdomą 
patyčių 
prevencijos 
darbą. 

 

6. Mokinių 
apklausa 
OLWEUS 
klausimynu. 

2021 m. 
lapkričio 
mėn. 
 

Apklausos 
duomenys 
 
 

Instruktorius, 
koordinatorius 

Apklausos 
rezultatai bus 
panaudojami 
prevencinio 
darbo 
efektyvinimui 
mažinant 
patyčias, 
mikroklimato 
gerinimui.  
 

 

7. Apklausos 
rezultatų analizė 
su 
koordinacinio 
komiteto 
nariais, 

2022 m. 
vasario–
kovo mėn. 
 

 OP 
instruktorius, 
direktorius, 
koordinatorius, 
MSG grupių 
vadovai 

Apklausos 
rezultatai bus 
analizuojami,  
panaudojami 
prevencinio 
darbo 

 



mokyklos 
bendruomenės 
nariais,  MSG 
grupėse, tėvų 
susirinkimuose, 
mokinių 
taryboje.  

 

 

efektyvinimui 
mažinant 
patyčias, 
mikroklimato 
gerinimui.  
 

8. Aktyviai ir 
nuosekliai 
taikyti keturias 
patyčių 
prevencijos 
taisykles. 

Per 
mokslo 
metus 

Klasės 
vadovo 
atmintinė C2 
iki gruodžio 
mėn. 15 d. ir 
balandžio 30 
d. 

Klasės 
vadovai, 
mokytojai, 
darbuotojai 

Mažinti 
patyčių atvejų 
skaičių, gerinti 
mikroklimatą, 
skatinti laikytis 
taisyklių. 

 

9. OLWEUS 
klasės 
valandėlės. 

Du kartus 
per 
mėnesį 

Klasės 
valandėlės 
forma R2 iš 
karto po 
valandėlės. 
 

Klasės vadovai 
ir / arba kiti 
darbuotojai 

Mokiniai 
įtvirtins ir 
taikys patyčių 
prevencijos 
taisykles bei 
aktyviai 
dalyvaus 
sprendžiant 
patyčių atvejus 
tarp mokinių. 

Mokiniai 
diskutuos ir 
kitais 
klausimais, 
susijusiais su 
mokinių 
elgesiu, 
bendravimu, 
gerove ir 
aplinka. 

10. Mokinių 
tarybos 
susirinkimai. 

Rudenį, 
pavasarį 

Mokinių 
tarybos 
susirinkimo 
forma R4 iš 
karto 
pasibaigus 
susirinkimui, 
C3 iki 
gruodžio 
mėn. 15 d. ir 
balandžio 30 
d. 

Mokytojas, 
kuruojantis 
mokinių 
tarybos darbą, 
mokinių taryba 

Mokiniai 
aktyviai 
dalyvaus 
sprendžiant 
aktualius 
klausimus, susi-
jusius su 
patyčių masto 
mažinimu 
mokykloje, 
teiks 
pasiūlymus.  

 

11. Tėvų (globėjų) 
informavimas 
apie mokyklos 
patyčių 
prevencijos 
veiklą 
visuotiniame ir 
klasės tėvų 
susirinkimuose, 
elektroniniame 
dienyne. 

Rugsėjo 
mėn, 
Kovo 
mėn. 
 

Visuotinio 
tėvų 
susirinkimo 
protokolas 

Direktorius, 
klasių vadovai 

Tėvai sužinos 
apie 
mokykloje 
vykdomą 
patyčių 
prevencijos 
programą, jos 
efektyvumą, 
taikomas 
priemones, 
veiksmus. 
Teiks 
pasiūlymus ir 
dalyvaus 
bendrose 
veiklose 

 



sprendžiant 
patyčių 
problemas. 

12. Patyčių atvejų 
registravimas. 

Per 
mokslo 
metus 

P1 protokolo 
pildymas, 
atvejų 
registravimas 
žurnale 

Mokyklos 
personalas, 
pastebėjęs 
nukrypimą 

Registruojami 
netinkamo 
elgesio atvejai, 
taikomos 
poveikio 
priemonės. 
(nuobaudų 
kopėčios). 

 

13. Mažiausiai du 
kartus per 
metus 
organizuoti 
prevencinius 
renginius, 
įtraukiant visą 
mokyklos 
bendruomenę. 
Tradiciniai 
renginiai:   
„Tolerancijos 
diena“,  
„Draugo 
diena“, 
Savaitė „Be 
patyčių“ 

Per 
mokslo 
metus 

Renginio 
aprašymas 

MSG grupių 
vadovai, klasių 
vadovai, 
mokytojai, 
koordinatorius 

Mokiniai 
tobulins 
bendravimo, 
bendradarbia-
vimo 
kompetencijas, 
pritaikys įgytas 
žinias, įgūdžius. 
Į veiklas 
įsitrauks visa 
mokyklos 
bendruomenė. 

 

 
 
Planas parengtas 2021–2022 m. m., tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo 
datos. Planas skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo bei mokinių tėvų susirinkimuose, 
mokyklos internetiniame puslapyje  http://www.svirskio.kedainiai.lm.lt 

 
 

 


