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OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2021-2022 mokslo metams. 

 

I. Progimnazijos aprašymas 

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

psichologas, 2 specialieji pedagogai, 1 logopedas ir 2 socialiniai pedagogai. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi 24. 

Specialistai teikia pagalbą 94 mokiniams. Socialiai remtinų mokinių – 6. Didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui, kryptingai teigiama 

socialinė, psichologinė, specialioji pagalba. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dalyvauja šalies, miesto  gerosios patirties sklaidoje, 

dalyvauja seminaruose (apie įtraukųjį ugdymą, klasės mikroklimato gerinimą, išskirtinių gebėjimų turinčio mokinio ugdymą ir pan. temomis). 

Didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui-įgyvendinama patyčių ir smurto mažinimo programa Olweus. Nuolat organizuojami prevenciniai 

renginiai, akcijos, paskaitos progimnazijos bendruomenei (Paauglių teisinė atsakomybė, saugaus eismo pamokėlės ,,Būk saugus”, ,,Saugesnio 

interneto savaitė” , Tolerancijos dienos minėjimas), atliekami tyrimai, apklausos (1 kl., 5 kl. mokinių adaptacija, ,,Mokinių savijauta karantino 

metu”, Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos kasmetinis tyrimas, mokinių apklausa ,,Kompiuteris pavojus ar galimybė?”). Progimnazijoje 

vyksta mentorystės programa ,,Mokinys-mokiniui“, pažangiausios klasės projektas ,,Vienas už visus, visi už vieną“, mokinių konferencija ,,Mano 

sėkmė“. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, vyksta neformaliojo ugdymo būreliai. Bendradarbiaujama 

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

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Vilniaus miesto PPT, NŠA 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. 

II. OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2021-2022 mokslo metų tikslas ir uždaviniai 

Tikslas: įsitraukiant visai mokyklos bendruomenei pastebėti ir užkirsti kelią patyčių situacijoms progimnazijoje. 

Uždaviniai:  

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenės nariai aktyviai įsitrauktų ir stabdytų mokinių netinkamą elgesį. 

2. Naujai atėjusių darbuotojų aktyvus įsitraukimas į Olweus programos veiklas. 



3. Siekti, kad mokiniai aiškiai mokėtų įvardyti kas yra tikrosios patyčių situacijos. 

4. Bendradarbiaujant su mokinių tėvais formuoti mokinių tinkamą elgesį elektroninėje erdvėje. 

5. Mokytojų budėjimas mokyklos erdvėse. 

Laukiami rezultatai:  

1. Visi mokyklos bendruomenės nariai įsitrauks į Olweus programos veiklas. 

2. Naujai atėję dirbti mokytojai ir mokyklos darbuotojai susipažins ir įsitrauks į Olweus programos veiklas. 

3. Mokiniai mokės aiškiai įvardyti tikrąsias patyčių situacijas. 

4. Mokinių tėvais aptars su savo vaikais internetinės erdvės pavojus, dalyvaus mokyklos organizuojamuose seminaruose paskaitose. 

5. Sumažės patyčių atvejų mokykloje. 

III. Olweus patyčių ir smurto mažinimo vykdymas progimnazijoje 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje yra vykdoma Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa. 2020 metais 

mokyklai sutektas OLWEUS mokyklos vardas. Progimnazijoje yra laikomasi Olweus standarto nukreiptų reikalavimų. Mokykloje ir toliau 

laikydamasi OPPP kokybės reikalavimų, dirba: individualiu, klasės bei visos mokyklos lygmeniu, sprendžiant patyčių atvejus mokykloje. Šiais 

mokslo metais pradėjome vykdyti klasių valandėlių vykdymą pagal KILO sistemą. Viena klasės valandėlė vykdoma pagal paskirtą Olweus temą, 

kita pagal pasirinktą. Šių mokslo metų prioritetinės Olweus programos temos 1-5 klasių mokiniams: 

1. Taisyklės: laikytis ar ne? (spalis) 

2. Tu esi, aš esu, mes visi skirtingi...(lapkritis) 

3. Mano klasės draugas pasielgė netinkamai, kaip aš reaguoju?(gruodis) 

4. Ką daryti jei labai pyksti? (sausis) 

5. Ypatingi žmonės tarp mūsų. (vasaris) 

6. Konfliktas, patyčios. Kaip atpažinti ir atskirti?(kovas) 

7. Tavo nuotraukos: ar rodyti draugui ir... internetui? (balandis) 

8. Kaip kurti ir puoselėti draugystę? (gegužė) 



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. 

Nuotolinio mokymosi metu mokytojams teko susidurti su netinkamo elgesio ir patyčių situacijos vaizdo pamokose. Padidėjo grėsmė, kad mokiniai 

įsitrauks į elektronines patyčias. Mokiniai buvo supažindinti su atsakomybėmis bendraujant elektroninėje erdvėje, nuotolinio mokymosi tvarkomis. 

Remiantis  Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 22 %: 

 

 
 

IV. Priemonių planas 
 

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, 

Vasaris, 

Balandis, 

Birželis  

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 

 Naujai atvykusių mokinių 

supažindinimas su Olweus 

programos taisyklėmis 

Rugsėjis arba mokslo 

metų eigoje atvykus 

naujam mokiniui 

Klasių auklėtojai, 

OPKUS programos 

koordinatorė L. 

Povilionienė 

Teams 

platforma 

 

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. Keturių Olweus taisyklių prieš 

patyčias reguliarus naudojimas 

vykstant nuotoliniam mokymui. 

Nuolat Klasių auklėtojai, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai. 

  

8. Klasių vadovai veda klasės 

valandėles.  

 

 

 

 

2 kartus per mėnesį 

klasių auklėtojai veda 

klasės valandėles 

patyčių ar panašia tema, 

griežtai laikosi klasės 

valandėlių vedimo 

struktūros. 

Klasių auklėtojai 

 

 

El.dienyne Pasibaigus klasės valandėlei 

9. Mokyklos VGK  kartu su klasės 

auklėtojais organizuoja 

prevencinius renginius. 

Pagal progimnazijos 

mėnesio veiklos planą. 

VGK nariai, klasių 

auklėtojai 

  

10. Mokinių tarybos susirinkimai 2 kartus per metus 

(gruodis, gegužė) 

organizuojami mokinių 

tarybos susirinkimai 

patyčių klausimu. 

Mokinių tarybos 

kuratorius G.Mockus 

R4 Pasibaigus susirinkimui 



11. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais patyčių tema 

Klasių auklėtojai kalbasi 

individualiai pagal 

poreikį. 

 

   

12. Tėvų informavimas Kartą per mokslo metus 

organizuojamas bendras 

tėvų susirinkimas apie 

patyčių prevenciją ir 

problemų sprendimo 

darbą. 

Klasių auklėtojai tėvų 

susirinkimų metu 

pristato mokyklos 

patyčių situacija. 

Progimnazijos direktorė, 

V.Mozurienė  

C1, C2 Pasibaigus susirinkimui 

13. 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 

14. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą Programos koordinatotė 

L.Povilionienė 

A1 pastebėjus 

nukrypimą 

A2 pašalinus 

nukrypimą 

 

15.  OPKUS plano rengimas 2021 m. rugsėjis Direktorė, programos 

koordinatotė 

L.Povilionienė 

  

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


