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ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“  PROGIMNAZIJOS  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS 

 

        Trumpas mokyklos aprašymas.   

        Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija - bendrojo lavinimo mokykla. Mokymo forma – dieninė. Steigėjas – Elektrėnų savivaldybės taryba. 

Progimnazijoje mokosi 586 mokiniai, dirba 50 mokytojų, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, sveikatos priežiūros 

specialistas, bibliotekininkai ir 24 aptarnaujančio personalo  darbuotojai. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, yra 24 klasių komplektai, po vieną 

komplektą pradinukų, 6 komplektai 5 klasių, po 5 komplektus 6 – 7 klasių, 4 komplektai 8 klasių. Naujai atvykusių mokinių klasės: 1, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 

todėl šių klasių vadovai  programą įgyvendina nuo pradžios. Progimnazijoje ugdoma 38 specialiųjų poreikių turintys mokiniai, 11 turintys didelių ir labai 

didelių specialiųjų poreikių mokiniai. Socialinę paramą, nemokamą maitinimą mokykloje gauna 87 mokiniai.   

            Dauguma mokinių į mokyklą atvyksta mokykliniu autobusu, miesto autobusu, dviračiais, paspirtukais, atveža tėvai arba iš tolimesnių gyvenamųjų 

vietų atvežami Elektrėnų komunalinio ūkio autobusais. Tik nedidelė dalis mokinių ateina pėsti. 

          Progimnazijoje ugdymo procesas vyksta viename pastate, klasės suskirstytos pagal srautus aukštais: pradinės klasės įsikūrusios viename pastato 

korpuse, 5 klasės trečiame aukšte kairėje pastato dalyje, 6 klasės trečiame aukšte dešinėje pastato dalyje, 7 klasių mokiniai pirmame aukšte, 8 klasių 

mokiniai antrame aukšte. Mokiniai eina tik į technologijų, informacinių technologijų ir gamtos mokslų kabinetus. Šalia progimnazijos yra stadionas, 

profesinio mokymo centras, daugiabučiai gyvenamieji namai. Progimnazijos teritorija neaptverta. Progimnazijos erdvės stebimos vaizdo kameromis..  

2015–2016 metais progimnazija įgyvendino Olweus patyčių prevencijos programą. 2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje pradėta diegti 2017–2018 

metų Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). 2018 metų gegužės mėnesį progimnazijoje vyko auditas ir vykdyto audito metu 

mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2018-2019 ir 2019-2020 

metams (pažymėjimo Nr. OM7. 1 – 06).  

           Rengiant OPKUS planą 2020 – 2021 mokslo metams remtasi mokinių internetinės apklausos apie patyčias progimnazijoje rezultatais, KK ir MSG 

susirinkimų nutarimais, nuotolinio darbo patirtimi. 

Pagal 2019 m. Olweus patyčių prevencijos apklausos rezultatus, bendras patyčių skaičius mokykloje išaugo 9 proc.  (19,4 proc.) palyginus su 

2018m. (17,8proc). Patyčių rodikliai pakilo kiekvienoje klasėje. Patyčių formos išliko tos pačios: žodinės, išskyrimas (ignoravimas, atstūmimas, 

nepriėmimas į draugų grupę), melas, apkalbinėjimai tarp mergaičių, ir tarp berniukų. Mergaičių tarpe dar dominuoja nepadorūs gestai, pravardžiavimas 

seksualine reikšme turinčiais žodžiais, o berniukų – daiktų atiminėjimas ir gadinimas, gąsdinimas ir vertimas daryti dalykus, kurių kiti nenori,  virtua lios 

ir fizinės patyčios. Berniukai (22,3 proc.) daugiau tyčiojasi negu mergaitės  (16,2 proc) tyčiojasi koridoriuose/laiptinėse, sporto salėje/persirengimo 



kambariuose,  tualete, klasėje esant mokytojui, mokyklos kieme, valgykloje, pakeliui iš mokyklos. Taip pat berniukai dažnai pažymi skiltį „kitos vietos“, 

mūsų manymu tai gali būti neformalios veiklos būreliai – fizinio ugdymo treniruotės, baseinas, užsiėmimai meno mokykloje 

Džiugina, kad sumažėjo ilgalaikių patyčių (2018m. 37,9 proc., 2019 -28,10 proc.).Pagal 2019m. apklausos rezultatus mokiniai labiau pasitiki ir 

atsiveria apie patiriamas patyčias mokytojams (2018m. 17proc., 2019 – 27proc.), tėvams (2018m. 35proc., 2019m. 30 proc.), broliams/draugams (26 proc.) 

Tokie rodikliai rodo, jog vaikai labiau pasitiki suaugusiais, aplinkiniais, linkę išsipasakoti ir kreipiasi pagalbos. 

           Įgyvendinant OPKUS planą 2019 – 2020 m. m. teko atsižvelgti į pasikeitusias aplinkybes, t. y. mokinių ugdymą nuotoliniu būdu, todėl ir 

MSG susirinkimai, klasių valandėlės vyko nuotoliniu būdu. 2020-2021m. mokslo metais iškilus saviizoliacijos ar karantino būtinybei, Olweus OPKUS 

veiklos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Olweus klasės valandėlė vyks kartą per mėnesį per „Zoom“ platformą. Patyčių registracijos žurnalą pildys dalykų 

mokytojai, klasių vadovai. MSG ir KK susirinkimai vyks pagal planą nuotoliniu būdu. 

2020 m. OPKUS plano tikslas – įgyvendinant  Olweus programos standartą, siekti saugios aplinkos progimnazijoje ir skatinti mokinių pageidaujamą 

elgesį 

Uždaviniai: 

1. Sistemingai taikyti „Nuobaudų kopėtėles“, jų pakopas fiksuoti pildant P1 protokolą. 

2. Tęsti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose“. 

3. Organizuoti akcijas, projektinę veiklą,  renginius, skatinančius mokyklos bendruomenės, mokinių sutelktumą ir bendradarbiavimą : 

„Mokyklos vardadienis“, Pilietinę akciją ,,Savaitę be patyčių“, „Tolerancijos dieną“, Akciją „Bėgu Ąžuolynui“, „Sportiškiausios šeimos 

šventę“,  ir kt. 

4. Siekti sumažinti patyčių skaičių mokykloje vienu procentu (klasės valandėlių turinys turi būti orientuotas į bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžių tobulinimą, patyčių atveju glaudžiai bendradarbiauti su tėvais ir t.t.) 

5. Progimnazijos svetainėje teikti bendruomenei apibendrintą informaciją apie patyčių situaciją progimnazijoje. 

 

Plano paruošimas ir tvirtinimas 

Planas parengtas 2020 – 2021 mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos Direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.  

Planas bus paskelbtas OPKUS segtuve, mokytojų kambaryje, progimnazijos internetinėje svetainėje www.azuolyno-m.lt  

 

OPKUS planas 2020 – 2021 mokslo metams 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo Dokumento pateikimo 

galutinis terminas 

1. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas. 
Viešinimas internete 

Rugsėjis Planas Direktorius 2020 m. rugsėjo  30 d. 

2. Progimnazijos mokytojų ir 
aptarnaujančio personalo susirinkimai 

Rugsėjis 
Gegužė 

C4, 
C1 

Direktorius Kitą dieną po susirinkimo 
 



3. 5 MSG susirinkimai Spalis, gruodis, vasaris, 
balandis, birželis 

R1 MSG vadovai Kitą dieną po susirinkimo 
 

4. Koordinacinio komiteto susirinkimai Sausis 
Birželis 

Protokolai Direktorius Kitą dieną po susirinkimo 
 

5. Naujai atvykusių mokinių 

supažindinimas su Olweus patyčių 
prevencijos programos taisyklėmis,  

2020 m. rugsėjis - lapkritis R2 Klasės vadovas iš karto po klasės 

valandėlės 

7. Mokinių apklausa naudojant Olweus 

mokinių klausimyną 

Lapkritis C1 Koordinatorius  

8. Budėjimo mokykloje grafiko sudarymas 
ir koregavimas  

Rugsėjis 
Sausis 

C1 Direktorius, 
direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2020 m. rugsėjo 13 d. 
2021 m. sausio 15 d. 

9. Keturių taisyklių prieš patyčias 
reguliarus naudojimas 

Visus mokslo metus C2 1-8  klasių vadovai - 

10. Nuobaudų kopėtėlių, įtariamų arba 
faktinių patyčių atvejų sprendimo 

procedūros taikymas 

Mokslo metų eigoje Patyčių 
registravimo 

žurnalas 

Mokyklos darbuotojai, 
įtardami arba pastebėję 

patyčias 

Pastebėjus patyčias 

11. Olweus klasės valandėlių vedimas 1-8 
klasėse 

Du kartus per mėnesį R2 1-8  klasių vadovai Kitą dieną po klasės 
valandėlės 

12.   Susitikimas su VTAS ir policijos 

pareigūnais 

Spalis 

 

 5-8 klasių mokinių 

tėvai, mokytojai 

 

13.  Susitikimas su policijos pareigūnais  Spalis  7 klasių mokiniai, 
mokytojai 

 

14. Mokinių savivaldos susirinkimai Spalis 

Kovas 

R4, C3 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 
atsakingas už mokinių 

savivaldos veiklą 

Kitą dieną po susirinkimo 

 

15. Individualūs pokalbiai su mokiniais. Visus mokslo metus C2 1-8 klasių vadovai 

 

Kitą dieną po pokalbio 

16. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas 
apie patyčių prevencijos veiklą, OPKUS 

reikalavimus klasių ir visuotiniame tėvų 
susirinkime 

2020 m. lapkritis,  
2021 m. balandis 

C1 Direktorius 2020 m. lapkritis,  
2021 m. balandis 

17. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą A1 

A1/A2 

Koordinatorius 

Direktorius 

Pastebėjus nukrypimą 

 



 


