
 

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJA 

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 2019 M. 

 

Situacijos analizė. 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. Mokykla trijų aukštų, valgykla jungia 

pagrindinį pastatą su trijų aukštų buvusio bendrabučio patalpomis (priestatu, kuris pastatytas 1978 

m., kuriame anksčiau buvo mokinių bendrabutis, o dabar vyksta dalis pamokų), kurios yra 

nepakankamai pritaikytos ugdymo procesui. 

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 (kuriuose 

nuo 2018 m. rugsėjo vyksta statybos darbai), nedidelis miškelis - erdvės, kur ne visada ir viską 

spėjama pastebėti.  

Dalis mokinių kabina striukes rūbinėje, kuri yra progimnazijos pagrindinio pastato 

rūsyje. Kita dalis mokinių turi spinteles, kurios buvo pastatytos rūbinės koridoriuje. Pastebėjus, kad 

rūbinėje atsirado ,,karštas taškas“ ypač prieš pamokas ir po pamokų (masinis ėjimas), aktyvus 

judėjimas per pertraukas, spintelės buvo iškeltos į progimnazijos I aukšto koridorius (2017 m. 

rugsėjis-spalis), rūbinės patalpa per pertraukas užrakinama (nuo 2017 m. lapkričio mėn.). 

I aukštas išdėstytas U raidės forma ir pratęstas dar vienu koridoriumi, vedančiu į 

valgyklą, ir toliau į bendrabučio patalpas, kurios nuo 2018 m. spalio mėn. remontuojamos, 

nenaudojamos ugdymo procesui.  Viso 4 koridoriai. Pastebėjus dažnas netinkamo elgesio apraiškas 

koridoriuje link valgyklos, organizuotas budėjimo postas (nuo 2017 m. lapkričio mėn.). Prie durų į 

Br. Laurinavičiaus gatvę yra galimų patyčių vieta po laiptais, todėl organizavus postą IV 

koridoriuje, III koridoriaus budintis ,,užsuka“ ir po laiptais. 

II progimnazijos aukštas yra ištęstos L raidės –trumpesnis koridorius (iš kurio laiptai į 

III aukšto mažą koridoriuką su dviem kabinetais) ir ilgesnis, kuris dar yra sujungtas durimis 

(atrakintomis) su koridoriuku prie sporto salės ir persirengimo kabinetų. Šie du koridoriukai yra 

galimų patyčių vietos, todėl organizuotas dar vienas budėjimo postas II aukšte (nuo 2017 m. spalio 

mėn.) ir raginamas nepriekaištingas budėjimas (nuo 2017 m. lapkričio mėn.)  

III aukštas –tai ilgas koridorius, kuriame, išsiaiškinus poreikį, organizuotas dar vienas 

budinčio postas ( nuo 2017 m. spalio mėn.). 

Esant blogam orui, visos trejos progimnazijos durys iki 12.00 yra rakinamos (nuo 

2017 m. lapkričio mėn.) 

Sanitariniai taškai yra progimnazijos pagrindinio pastato I ir II aukštuose, bendrabučio 

I aukšte. Sustiprinama prižiūra juose, su galimybe įeiti suaugusiam, įtarus galimas patyčias( nuo 

2017 m. lapkričio mėn.). 

Progimnaziją (2018 m. rugsėjo 1 d. duomenys) lankė 452 mokiniai: 246 

berniukai ir 206 mergaitės. Priešmokyklinėje ugdymo grupėje (toliau – PUG) - 12, 1-4 klasėse 

– 206, 5-8 klasėse - 234 mokinys, suformuoti 21 klasių komplektas: 1 PUG, 10 pradinių klasių, 

10 – 5-8 klasių.  

Pavežami 64 mokiniai.  Visuomeniniu transportu - 48 mokiniai, iš jų 26 1-4 klasių 

mokiniai ir 22 5-8 klasių mokiniai maršrutais: Švenčionys - Liubiškė - Trūdai - Švenčionėliai  - 

Švenčionys (15 mokinių), Švenčionėliai - Lakaja - Labanoras - Švenčionėliai (6 mokinių), 

Švenčionėliai - Pašaminė - Reškutėnai - Rėkučiai - Reškutėnai - Pašaminė - Švenčionėliai (27 

mokinių). Mokykliniu autobusu buvo pavežami 16 progimnazijos mokinių. Progimnazijos 

mokykliniu autobusu į mokyklą ir iš jos mokiniai buvo vežami maršrutu Kaltanėnai - Švenčionėliai 

– Kūriniai (11 mokinių) ir Mėžionėliai-Liūlinė (5 mokiniai).  

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 siekė sertifikato. 2018 m. po audito progimnazija tapo Olweus 

vardo mokykla 2018-2020 m.   

Tikslai ir siekiai: Per 2018 metus siekta sumažinti patyčias bei netinkamą elgesį 

mokyklos erdvėse 1-3 procentais kieme (sumažinta 0,3 procento), 1-3 procentais kūno kultūros 

persirengimo kambariuose (sumažinta 0,8 procento), 1-3 procentais koridoriuose (sumažinta 5,1 

procento); 3-5 procentais klasėje be mokytojo (sumažinta 2,5 procento). Taip pat nuo 8 iki 4 

sumažėjo mokinių, iš kurių mokykloje tyčiojamasi metus ir daugiau. 

2018 m. mokinių apklausos pagal OPPP rezultatai rodo, kad patyčių sumažėjo nuo 

14,2 iki 12,8 procento (1,4 proc.). Mažėja, bet lieka didelis procentas klasėje be mokytojo nuo 18,7 

iki 16,2 procento (2,5 procento); koridoriuose/laiptinėse nuo 20,3 iki 15,2 procento (5,1 procento); 

kieme nuo 14,6 iki 14,3 procento (0,3 procento), persirengimo kambariuose nuo 6,5 iki 5,7 procento 

(0,8 procento), padidėjo tualetuose nuo 0,8 iki 1,9 procento (1,1 procento). Besityčiojančių mokinių 

skaičius ,,Mano klasėje“ sumažėjo, bet išlieka didelis nuo 22,8 iki 21,4, o ,,Vyresnėse klasėse“ 

sumažėjo nuo 16,3 iki 4,9. 

Tikslas – 1-2 procentais sumažinti patyčias klasėje be mokytojo ir 1-2 procentais 

koridoriuose/laiptinėse,  1-2 procentais sumažinti patyčias ,,Mano klasėje“. 

Uždaviniai: 1. Mokytojų įpareigojimai pasitelkus direktoriaus įsakymus dėl klasių be 

mokytojo, kūno kultūros persirengimo kambarių rakinimo pertraukų metu nesant mokinių, 

mokytojų budėjimo pagal grafiką (detaliau plane). 

2. Teminių klasių valandėlių, atsižvelgus į apklausos duomenis, pravedimas 

(nurodytos plane). 

3. Laisvalaikio zonų kūrimas (mini formatu kiekvienoje klasėje). 

Rengiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planą, 

vadovautasi programos plano sudarymo standarto reikalavimais ir Olweus elektroninės apklausos 

rezultatais. 

Planas patvirtintas progimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. 

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

 

Eil

Nr 
Priemonės 

Dokumentacija 

(pateikiama 

kitą dieną po 

veiklos 

organizavimo) 

Atsakingas už 

organizavimą ir 

dokumentų 

pildymą 

Terminas 

1. Visos mokyklos personalo 

susirinkimų organizavimas (2 per 

metus) pagrindinių progimnazijoje 

jau įgyvendintoms ir ateičiai 

numatytų patyčių prevencijos 

priemonių aptarimui. P1 formos 

procedūros aptarimas 

C1, C4 direktorius, 

koordinatorius 

2019 m. 

sausis/vasaris, 

rugpjūtis/rugsėjis 

 

2. Koordinacinio komiteto susitikimai  Registracijos 

forma 

koordinatorius, 

instruktorius 

2019 m.  

sausis/vasaris, 

rugpjūtis/rugsėjis  

 

3. Vienos dienos (ne mažiau) įvadinių 

mokymų naujiems darbuotojams 

organizavimas, pasitelkiant 

instruktorių 

R3 instruktorius, 

koordinatorius 

2019 m. 

(prireikus) 

 

4. MSG vadovų refleksija  Registracijos 

forma 

koordinatorius 2019 m.  

(prireikus) 

5. Mažiausiai 5 MSG susirinkimai R1  MSG vadovai, 2019 m. vasaris, 

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


(kiekvienas 90 min.) 

 

koordinatorius balandis, birželis, 

rugpjūtis, spalis 

(pagal tvarkaraštį) 

6. Mokinių apklausa naudojant Olweus 

mokinių klausimyną. 3-4 klasių 

mokiniams apklausą organizuoti 

mažomis grupelėmis su mokytojo 

pagalba dėl nepakankamų skaitymo 

įgūdžių ir klausimyno suvokimo. 

C1 direktorius, 

koordinatorius  

2019 m. lapkritis 

7. Bendruomenės supažindinimas su 

apklausos rezultatais 

C1 direktorius, 

koordinatorius 

2019 m. sausis – 

vasaris 

8. Budėjimo pertraukų metu plano 

(grafiko) atnaujinimas, tvarkos 

peržiūra, kritiškas įvertinimas, 

koregavimas. 

 

C1 direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

budėjimo grafiko 

parengimas 

kiekvieną (kas 

antrą) mėnesį, 

tvarkos peržiūra 

ne mažiau kaip 

kartą per metus 

9. Mokytojų ir administracijos 

budėjimas pertraukų metu. Ypač 

kieme prieš pamokas ir po 4,5,6 

pamokų 

Direktoriaus 

įsakymas 

(pasirašytinai) 

Administracija, 

mokytojai 

pagal grafiką 

10. Informacijos apie budėjimo kokybę 

rinkimas, kaupimas ir analizė, 

pasiūlymų teikimas direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, atsakingam 

už budėjimą 

- 2,4 MSG 

vadovai, 

mokytojai 

nuolat 

11. Keturių taisyklių prieš patyčias 

reguliarus naudojimas   

C2 klasių vadovai, 

direktorius, 

koordinatorius, 

MSG vadovai  

nuolat  

12. Keturių taisyklių prieš patyčias  

progimnazijos erdvėse iškabinimas 

- 3 MSG vadovai, 

kabinetų 

vadovai 

nuolat 

13. Informacinio stendo parengimas ir 

informacijos kaita I progimnazijos 

aukšte  

- 1, 5 MSG 

vadovai 

nuolat 

14. Dviejų Olweus klasių valandėlių per 

mėnesį kiekvienoje klasėje vedimas 

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

min.)  

- klasių vadovai nuolat  

15. Klasės vadovų atmintinių pateikimas 

ir analizė  

C2 klasių vadovai iki 2019-04-30, 

2019-12-15 

 

16. Patyčių temą aptarti dviejuose 

mokinių tarybos susirinkimuose 

R4 kuruojantis 

direktoriaus 

pavaduotojas 

iki 2019-01-31, 

iki 2019- 05-31 

 

17.  Mokinių tarybos susitikimų 

atmintinės pateikimas ir analizė 

C3 kuruojantis 

direktoriaus 

pavaduotojas 

2019-04-30, 

2019-12-15 

18. Patyčių tema aptarta individualių 

pokalbių su mokiniais metu  

C2 klasių vadovai nuolat  



19. Tėvai / globėjai informuoti apie 

mokyklos veiklą prieš patyčias 

kiekvienos klasės tėvų susirinkime 

C2 klasių vadovai 2019 m. sausis – 

kovas 

20. Visi personalo nariai supažindinti su 

P1 procedūra 

P1,C1 

 

visi personalo 

nariai, 

direktorius, 

koordinatorius 

2019 m. 

rugpjūtis/rugsėjis 

(pakartotinai 

analizuojama  

kiekvienos MSG 

susirinkime) 

21. Nukrypimų šalinimas  A1, A2 asmuo, 

pastebėjęs 

nukrypimą, 

direktorius, 

koordinatorius 

2019 m. 

(prireikus) 

22. Organizuoti klasių valandėles apie 

elektroninės apklausos rezultatus ir 

,,kitas vietas“, kur galimos patyčios 

TAMO įrašas klasių vadovai 2019 m. sausis-

vasaris 

23. Persirengimo kambarių rakinimas 

per pertraukas nesant mokinių 

Direktoriaus 

įsakymas 

(pasirašytinai) 

kūno kultūros 

mokytojai 

2019 m.  

24. Aktyvesnis patyčių atvejų žurnalo 

pildymas ir peržiūra 

(elektroniniu būdu, siunčiant 

koordinatoriui ir klasių vadovams) 

Patyčių atvejų 

registracijos 

žurnalo 

protokolas 

MSG vadovai, 

personalas, 

klasių vadovai 

2019 m.  

25. Kurti galimas laisvalaikio zonas 

mokiniams kabinetuose ir 

progimnazijos erdvėse 

- Administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

2019 m.  

26. Organizuoti MSG užsiėmimą apie 

patyčių prevenciją klasėje be 

mokytojo 

R1 MSG vadovai 2019 m. balandis 

27. Kabineto be mokytojo rakinimas, 

akylus mokinių stebėjimas esant 

mokytojui kabinete. Nepalikti 

mokinių net trumpam, draugiškai ir 

nuoširdžiai priminti kolegai apie 

programos taisykles  

Direktoriaus 

įsakymas 

(pasirašytinai) 

budintis 

administracijos 

atstovas, MSG 

vadovai, 

mokytojai 

2019 m. 

28. Pravesti klasių valandėles: 

,,Ilgalaikės patyčios, jų pasekmės“ 

,,Žodinės patyčios. Melas/ gandai“ 

,,Fizinės patyčios“ 

,,Virtualios patyčios“ 

,,Patyčios klasėje“ 

,,Patyčių ratas“ 

,,Patyčios mano klasėje. Kaip 

stabdyti?“ 

TAMO įrašas Klasių vadovai 2019 m. 

29.  Pravesti klasių valandėles, skirtas tik 

berniukams: 

,,Besityčiojantys berniukai“  (ypač 

3,4,5,7 klasėse). 

,,Patyčias patyrę berniukai“ (ypač 

4,5,7) 

TAMO įrašas Klasių vadovai 2019 m.  

30. Pravesti klasių valandėles, skirtas tik TAMO įrašas Klasių vadovai 2019 m. 



mergaitėms: 

,,Besityčiojančios mergaitės“ (ypač 

3,6,8 klasėse) 

Patyčias patyrusios mergaitės (ypač 

3,7,8) 

,,Patyčių ratas. Koks mano 

vaidmuo?“ 

31. Klasių vadovams bent kartą per 

metus pasikonsultuoti su 6 klasių 

vadovais (ir buvusiomis tų klasių 

pradinių klasių mokytojomis ), kurių 

klasėse, pagal apklausos duomenis, 

nėra patyčių 

TAMO įrašas Klasių vadovai 2019 m.  

32. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 

Direktoriaus 

įsakymas 

Socialinis 

pedagogas, 

VGK, klasių 

vadovai 

2019 m. kovas, 

pagal atskirą 

planą 

33. Informaciją apie OLWEUS veiklas ir 

rezultatus talpinti progimnazijos 

interneto svetainėje 

https://www.progimnazija.svencionel

iai.lm.lt 

 

Meniu 

interneto 

svetainėje 

OLWEUS 

(OPKUS) 

Koordinatorius, 

R. Nalivaikienė, 

mokytojai 

nuolat 

32.  Laminuotos metodinės medžiagos (6 

žingsniai, stabdant patyčias ir 

taisyklės prieš patyčias) gamyba ir 

platinimas progimnazijos 

darbuotojams 

Laminuota 

medžiaga 

Koordinatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

MSG vadovai 

2019 m. vasaris 

 

_______________________________________ 
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