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OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2019-2020 mokslo metams. 

 

Progimnazijos aprašymas 

Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 580 mokinys. Mokykloje dirba penki pagalbos mokiniui specialistai: 

psichologas, 1 specialusis pedagogas, logopedas ir socialinis pedagogas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi 22. 

Specialistai teikia pagalbą 94 mokiniams. Socialiai remtinų mokinių – 38, gaunančių nemokamą maitinimą – 38. 

Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Vilniaus miesto 5-uoju  policijos komisariatu, Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Vilniaus miesto tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Vilniaus miesto PPT, SPPC ir kt. Bendradarbiaujame su 

visuomeninėmis organizacijomis ir kitais partneriais: Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaiko raidos 

centru, pal. J. Matulaičio socialiniu centru, SOS vaikų kaimu. 

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje yra vykdoma Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa. Šiuo metu 

mokykloje yra vykdoma programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos 

nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą. 

Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei 

pačios mokyklos tikslus ir siekius.  OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas, klasės valandėles (2  klasės valandėlės per 

mėnesį). Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo 

bendruomenėje.  

 

OPKUS diegimas mokykloje: 

• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 

• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu; 

• Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 

• Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje. Remiantis 

Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 18 % (2017 m. patyčių atvejų buvo 38 %, 2018 m.-22 %, 

2019 m.-19 %). 



• Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą. 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti 

 

 

Progimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: pastebėti, reaguoti ir užkirsti kelią atsirandančioms patyčioms 
 

Eil.nr. Numatomos veiklos Data Atsakingi asmenys Pildymo 

forma 

Kada užpildyti 

1. Du progimnazijos personalo 

susirinkimai, skirti apžvelgti ir 

aptarti pagrindines progimnazijos 

jau įgyvendintas ir numatytas 

patyčių prevencijos priemones. 

Rugpjūtis (pabaiga), 

pavasarį (gegužė) 

OPKUS programos 

koordinatorė L. 

Povilionienė 

C1, C4 Pasibaigus susirinkimui 

2. 5 MSG susirinkimai 

(tvarkaraštis pridedamas) 

Rugsėjis, 

Lapkritis, 

Sausis, 

Kovas, 

Gegužė  

OPKUS programos 

koordinatorė L. 

Povilionienė ir MSG 

grupių vadovai 

R1 Pasibaigus susirinkimui 

3. Vienas įvadinis OLWEUS 

programos mokymų organizavimas 

naujiems progimnazijos 

darbuotojams 

Rugsėjis OPKUS programos 

koordinatorė L. 

Povilionienė 

R3 Pasibaigus mokymams 

4. 

 

Olweus mokinių apklausa Lapkritis OPKUS programos 

koordinatorė L. 

Povilionienė, instruktorė 

R.Bubnienė 

C1 Pasibaigus mokinių apklausai 

5. Mokytojų budėjimas 

(tvarkaraštis pridedamas) 

Nuolat Visi darbuotojai   

6. Visi aktyviai taiko keturias patyčių 

prevencijos taisykles  

 

Nuolat 

(taisyklės pakabintos 

kiekviename kabinete, 

Olweus stende, 

mokyklos koridoriuje. 

Visi darbuotojai   

7. Klasių vadovai veda klasės 

valandėles.  

Mokyklos socialinė pedagogė ir 

muzikos mokytoja organizuoja 

2 kartus per mėnesį 

klasių auklėtojai veda 

klasės valandėles 

patyčių ar panašia tema, 

Klasių auklėtojai, 

Muzikos mokytoja 

L.Gubanovienė 

El.dienyne Pasibaigus klasės valandėlei 



Vilniaus m. 5-6  klasių mokiniams 

renginį ,,Draugystės iššūkiai“ 

(tolerancijos dienai paminėti); 

Mokyklos socialinė pedagogė ir 

psichologė organizuoja 

,,Sąmoningumo mėnuo be patyčių“ 

(kovas) 

griežtai laikosi klasės 

valandėlių vedimo 

struktūros. 

 

Socialinė pedagogė  

L.Povilionienė, 

psichologė R. Beinerytė 

8. Mokinių tarybos susirinkimai 2 kartus per metus 

(gruodis, 

gegužė)organizuojami 

mokinių tarybos 

susirinkimai patyčių 

klausimu. 

Mokinių tarybos 

kuratorius G.Mockus 

R4 Pasibaigus susirinkimui 

9. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais patyčių tema 

Klasių auklėtojai kalbasi 

individualiai pagal 

poreikį. 

 

   

10. Tėvų informavimas Kartą per mokslo metus 

(lapkritį) 

organizuojamas bendras 

tėvų susirinkimas apie 

patyčių prevenciją ir 

problemų sprendimo 

darbą. 

Kartą per mokslo metus 

klasių auklėtojai 

organizuoja klasės tėvų 

susirinkimą apie patyčių 

prevenciją. 

Progimnazijos direktorė, 

V.Mozurienė  

C1, C2 Pasibaigus susirinkimui 

11. Visi darbuotojai supažindinti su 

OPPP  procedūromis 

Darbuotojų bendro 

susirinkimo metu ir 

MSG susirinkimuose 

nuolat supažindinami su 

OPPP procedūromis 

sprendžiant patyčių 

atvejus ir geba šias 

procedūras vykdyti. 

Programos koordinatotė 

L.Povilionienė 

 Pasibaigus susirinkimui 



12. Mokyklos kokybės planas Mokykla parengia 

kokybės planą ir laikosi 

plane numatytų Olweus 

standarto reikalavimų. 

   

 

Planą parengė: programos koordinatorė Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos vyr. soc.pedagogė L.Povilionienė 


