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ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“  PROGIMNAZIJOS  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS 2021-2022 MOKSLO METAMS 

 

           Trumpas mokyklos aprašymas.   

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

Progimnazijoje mokosi 620 mokiniai, dirba 55 mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, sveikatos 

priežiūros specialistas, bibliotekininkai ir 24 aptarnaujančio personalo  darbuotojai. Mokykloje veikia pailgintos darbo dienos grupė, yra 26 klasių 

komplektai, po vieną komplektą pradinukų, 6 komplektai 5, 6 klasių mokinių, po 5 komplektus 7,8 klasių mokinių. 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, 10 

turintys didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokinių. Socialinę paramą, nemokamą maitinimą mokykloje gauna 117 mokinių.   

           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, fizinio ugdymo,  gamtos mokslų kabinetus ir viena grupė mokinių 

eina į užsienio kalbų kabinetus, nes mokiniai per užsienio kalbos pamokas skirstomi į grupes. Šalia progimnazijos yra stadionas, Elektrėnų profesinio 

mokymo centras, daugiabučiai gyvenamieji namai. Progimnazijos teritorija neaptverta. Progimnazijos erdvės stebimos vaizdo kameromis. Veikia WI-

FI  

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

metų Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistema (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). 2020 metų lapkričio mėnesį vykdytas antras auditas, kurio metu buvo patvirtinta, kad progimnazija 

laikosi Olweus programos standarto ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų ir pripažįstama Olweus mokykla 2020-2021 ir 

2021-2022 mokslo metams.   



           Įgyvendinant šią programą geriausiai sekasi vykdyti patyčių skaičiaus kontrolę, mokiniai išmoko skirti patyčias nuo konflikto, pasijuto saugesni, 

išaugo mokinių pasitikėjimas progimnazijos bendruomene. Išlieka tam tikri iššūkiai: kai kurie mokiniai slepia patyčias, problemas kėlė nuotolinis 

mokymas, ypač sunku buvo organizuoti Olweus klasės valandėles, patyčių situacijų išsiaiškinimas ir susitaikymas tarp konfliktuojančių pusių, 

socialinių tinklų programėlės vaikų mobiliuosiuose telefonuose „Tik tok“, „Facebook“,, Snapchat“. Labiausiai įveikti iššūkius padeda „Drausminimo 

kopėtėlės“, „Patyčių registravimo žurnalas“, MSG ir KK susirinkimai, kasmetinis OPKUS planas, mokyklos bendruomenės laikymasis tų pačių 

taisyklių, mokyklos bendruomenės savišvieta, gerosios patirties sklaida, nuolatinis bendravimas su mokiniais. Šios programos įgyvendinimas labai 

naudingas progimnazijai, nes laiku iškeliamos skaudžios problemos į viešumą, formuojamas kitas vaikų požiūris į patyčių problemą, laikomasi bendrų 

susitarimų, organizuojama kasmetinė apklausa, analizuojami apklausos rezultatai. 

           Rengiant OPKUS planą 2021 – 2022 mokslo metams remtasi mokinių apklausos apie patyčias progimnazijoje rezultatais, KK ir MSG 

susirinkimų nutarimais, nuotolinio darbo patirtimi ir įvertinus iššūkius grįžus į kasdieninį mokymą(si). 

Pagal 2020 m. Olweus patyčių prevencijos nuotolinės apklausos rezultatus, bendras patyčių skaičius mokykloje buvo 13,2%. 2021 m. atlikta 

apklausa parodė, kad patyčias mokykloje patyrė 15,3% 540 3-8 klasių mokinių. Daugiausia patyčių patiria 3 kl.(21,7%) ir 8 kl. (21,4%) mokiniai. 

Džiugina, kad didžioji mokinių dalis pasipasakoja, kad patiria patyčias, tik 12 proc. slepia. Patyčios dažniausiai vyksta koridoriuose, laiptinėse, klasėje 

be mokytojo arba jam esant, tualetuose. Tyčiojasi mokiniai šiais būdais: ignoravimas, apkalbinėjimas, pravardžiavimas, fizinės agresijos panaudojimas. 

32,2% mokinių 5-6 ir 30,1% 7-8 klasių bijo, kad iš jų tyčiosis mokykloje. 32,1% septintokų ir aštuntokų prisidėtų prie patyčių iš mokinio, kurio 

nemėgsta.  Dažniausiai tyčiojasi bendraklasiai - 27,1%. Beveik 64,2% penktokų ir šeštokų teigia, kad mokytojai ir kiti suaugusieji stabdo patyčias. 

 

           2021-2022 m. m. OPKUS plano tikslai: 

1. Įgyvendinant  Olweus programos standartą, gerinti Olweus klasių valandėlių kokybę. 

2. Padėti ukrainiečių vaikams adaptuotis progimnazijoje ir sukurti jiems emocionaliai saugią aplinką 

           Uždaviniai:  

1. Sistemingai pagal Olweus standartą organizuoti Olweus klasės valandėles, taikant įvairias temas, formas ir vietas. 

2. MSG susitikimų metu dalintis gerąja Olweus klasės valandėlių vedimo patirtimi. 

3. Stebėti ukrainiečių vaikus ir reikalui esant teikti jiems psichologo pagalbą. 

4. Klasių valandėlių metu supažindinti ukrainiečių vaikus su progimnazijos taisyklėmis, kalbėti su mokiniais apie bendravimą, pagalbą, 

toleranciją 

           

           Plano paruošimas ir tvirtinimas 

           Planas parengtas 2021 – 2022 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 2021 – 2022 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 2021 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,  

2021 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 

2021 m. rugsėjo 15 d. 

2022 m. sausio 14 d. 

9. Keturių taisyklių prieš patyčias 

reguliarus naudojimas 

Visus mokslo metus C2 1-8  klasių vadovai - 

10. Drausminimo 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 

 Organizuoti renginius „Mokyklos 

vardadienio“ šventę, Gerų emocijų 

savaitę“, „Kalėdų belaukiant“, ,,Savaitę 

be patyčių“, „Karjeros ugdymo dieną,  

„Tolerancijos dieną“, „Tėvų dieną“, 

akciją „Bėgu „Ąžuolynui“ ir kt. 

 

Pagal mokyklos veiklos 

planą 

R2 1-8 kl. vadovai Kitą dieną po renginio 

14. Mokinių savivaldos susirinkimai Spalis 

Kovas 

R4, C3 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

Kitą dieną po susirinkimo 

 



atsakingas už mokinių 

savivaldos veiklą 

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 

2021 m. lapkritis,  

2022 m. kovas 

C1 Direktorius 2021 m. lapkritis,  

2022 m. balandis 

17. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą A1 

A1/A2 

Koordinatorius 

Direktorius 

Pastebėjus nukrypimą 

 

 


