
ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJA 

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 

2017 rugsėjis – gruodis 

 

Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija savo įkūrimo data pasirinko 1915 m., kai 

buvo įkurta pirmoji lietuviška mokykla Švenčionėliuose. Pastatas, kuriame įsikūrusi progimnazija 

atvėrė duris mokiniams 1962 m. Priestatas (pastatytas 1978 m.), kuriame anksčiau buvo mokinių 

bendrabutis, yra nepakankamai pritaikytas ugdymo procesui. Mokykla trijų aukštų, valgykla jungia 

pagrindinį pastatą su trijų aukštų bendrabučio patalpomis. Mokykla tarp dviejų gatvių. 

Progimnazijos teritorija (2 ha 16 a) neaptverta, pašaliniai gali laisvai patekti bet kuriuo metu į 

teritoriją, šalia mokyklos stadionas  ir futbolo aikštelė, nedidelis miškelis - erdvės, kur ne visada ir 

viską spėjama pastebėti.  

Progimnaziją (2017 m. rugsėjo 1 d. duomenys) lankė 451 mokinys: 264 berniukai ir 

187 mergaitės. priešmokyklinėje ugdymo grupėje (toliau – PUG) - 11, 1-4 klasėse – 209, 5-8 

klasėse - 231 mokinys, suformuoti 22 klasių komplektai: 1 PUG, 11 pradinių klasių, 10 – 5-8 

klasių.  

Įstatyminė bazė. Progimnazija veikia pagal 2017 m. kovo 1 d. pasirašytą trišalę sutartį 

„Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sutartis“ Nr. 3ESF3-45 

 Olweus standartas. OPPP mokykla pradėjo diegti 2015 metais, OPKUS pradėta 

įgyvendinti nuo 2017 m. Mokykla siekia sertifikato. 

Tikslai ir siekiai: 2016 m. mokinių apklausos pagal OPPP rezultatai rodo, kad patyčios 

populiaresnės berniukų tarpe, daugiausia patyčių atvejų progimnazijoje įvyksta pertraukų metu 

klasėje, kai nėra mokytojo, mokyklos koridoriuose, valgykloje, kūno kultūros persirengimo 

kambariuose.  

Tikslas – patyčių sumažinimas progimnazijoje ( nuo 26,9 procentų 2016 m. apklausos 

duomenimis) 3procentais tobulinant progimnazijos budėjimo (priežiūros) sistemą, vykdant OPPP 

standarto reikalavimus. 

Uždaviniai: administracijai, MSG grupių vadovams kasdien stebėti budėjimo situaciją, 

bendraujant su budinčiais mokytojais išsiaiškinti budėtojų poreikį. 

Pagal fiksuotus patyčių atvejus registracijos žurnale, sekti pokyčius mokyklos zonose, 

kuriose pastebėtas didesnis patyčių skaičius, prireikus koreguoti budėjimo grafikus bei sistemą. 

Organizuoti kas antrą mėn. (ar prireikus) MSG vadovų refleksiją OPKUS plano 

įgyvendinimui progimnazijoje aptarti; budėjimui analizuoti, siekiant koordinuotos budėjimo 

sistemos. 

Laiku užpildyti reikalaujamus dokumentus. 

Rengiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planą, vadovautasi programos 

plano sudarymo standarto reikalavimais. 

Planas patvirtintas progimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Paskelbtas 

progimnazijos internetinėje svetainėje https://www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/. 

 

 

Eil

Nr 

Priemonės  Dokumentacija 

(pateikiama 

kitą dieną po 

veiklos 

organizavimo) 

Atsakingas už 

organizavimą ir 

dokumentų 

pildymą 

Terminas  

1. Konsultacija su instruktore Elona 

Berniūniene 

- direktorius, 

koordinatorius 

2017-09-04 

2. OPKUS standarto ir plano projekto 

pristatymas progimnazijos Mokytojų 

tarybos posėdyje 

Progimnazijos 

Mokytojų 

tarybos 

protokolas 

koordinatorius, 

MT sekretorius 

2017-09-30 

https://www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/


3. Visos mokyklos personalo 

susirinkimų organizavimas 

(rudenį, pavasarį) pagrindinių 

progimnazijoje jau įgyvendintoms ir 

ateičiai numatytų patyčių prevencijos 

priemonių aptarimui. P1 formos 

procedūros aptarimas 

C1, C4 direktorius, 

koordinatorius 

2017-09-19 

 

4.  Koordinacinio komiteto susitikimai  - Direktorius, 

koordinatorius, 

instruktorius 

2017 m. 

rugsėjis 

 

5. Vienos dienos (ne mažiau) įvadinių 

mokymų naujiems darbuotojams 

organizavimas, pasitelkiant 

instruktorių 

R3 instruktorius, 

koordinatorius 

 2017-09-26 

(per 2017 m. 

prireikus) 

 

6. MSG vadovų refleksija  - koordinatorius 2017 m. (kas 

antrą mėn. ar 

prireikus) 

7. Mažiausiai 5 MSG susirinkimai 

(kiekvienas 90 min.) 

 

R1  MSG vadovai, 

koordinatorius 

2017 m. 

rugsėjis, 

lapkritis; 

 (pagal 

tvarkaraštį) 

8. Mokinių apklausa naudojant Olweus 

mokinių klausimyną 

C1 direktorius, 

koordinatorius  

2017 m. 

lapkritis 

9. Budėjimo pertraukų metu plano 

(grafiko) atnaujinimas, tvarkos 

peržiūra, kritiškas įvertinimas, 

koregavimas 

C1 direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

grafikas 

kiekvieną 

mėnesį, planas 

ne rečiau kaip 

1 kartą per 

metus 

10.  Keturių taisyklių prieš patyčias 

reguliarus naudojimas 

C2 klasių vadovai, 

direktorius, 

koordinatorius, 

MSG vadovai  

nuolat  

11. Dviejų Olweus klasių valandėlių per 

mėnesį kiekvienoje klasėje vedimas 

(2-8 kl. po 45 min., PUG-1 kl.30 

min.)  

R2 klasės vadovas nuolat  

12. Klasės vadovų atmintinių pateikimas 

ir analizė  

C2 klasės vadovas iki 2017-12-15  

13. Patyčių tema aptarta mokinių tarybos 

susirinkimuose 

R4 kuruojantis 

direktoriaus 

pavaduotojas 

iki 2017-10-30 

14. Mokinių tarybos susitikimų 

atmintinės pateikimas ir analizė 

C3 kuruojantis 

direktoriaus 

pavaduotojas 

iki 2017-12-15 

15.  Patyčių tema aptarta individualių 

pokalbių su mokiniais metu  

C2 klasės vadovas nuolat  

16. Tėvai / globėjai informuoti apie 

mokyklos veiklą prieš patyčias 

bendrame progimnazijos tėvų 

susirinkime 

C1 direktorius, 

koordinatorius 

iki 2017-12-31 



17.  Tėvai / globėjai informuoti apie 

mokyklos veiklą prieš patyčias 

kiekvienos klasės tėvų susirinkime 

C2 klasės vadovas iki 2017-12-31 

18. Visi personalo nariai supažindinti su 

P1 procedūra 

P1,C1 

 

visi personalo 

nariai, direktorius, 

koordinatorius 

2017-09-19 

(pakartotinai 

analizuojama  

kiekvienos 

MSG 

susirinkime) 

19.  Nukrypimų šalinimas  A1, A2 asmuo, pastebėjęs 

nukrypimą, 

direktorius 

2017 m. 

prireikus 

 


