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PATVIRTINTA  

Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-106 

  
PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS OPKUS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO  PLANAS  

2020–2021 M. M. 

I. MOKYKLOS APRAŠYMAS 

Mokyklos vizija. Mokykla – moderni, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tautines tradicijas. 

Mokyklos misija. Mokykla, teikianti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas, orientuota į 

kūrybiškos, socialiai atsakingos ir tautiškos asmenybės formavimą. 

Mokyklos vertybės ir filosofija. Mokykloje puoselėjamos vertybės yra šios: pažanga; atsakingumas; pasitikėjimas; mandagumas; draugiškumas. 

Mokyklos bendruomenės sutarimu, šias vertybes galima įžvelgti atitinkamame mokyklos narių elgesyje: 

Pažanga kaip vertybė pastebima, kai: 

1. mokiniai ir mokytojai domisi naujovėmis; 

2. yra veiklūs, aktyvūs ir drąsūs priimant ir vykdant sprendimus; 

3. bendraujantys ir bendradarbiaujantys; 

4. turintys optimistinį požiūrį į gyvenimą; 

5. mokytojai profesiškai tobulėja vardan įdomesnių, geresnių pamokų; 

6. kiekvienas bendruomenės narys patiria sėkmę. 

Atsakingumas kaip vertybė pastebima, kai: 

1. yra laikomasi susitarimų; 

2. jaučiamas įsipareigojimas bendriems tikslams; 

3. laiku atliekami paskirti darbai; 

4. vykdomos apibrėžtos pareigos; 

5. mokiniai mokosi tikslingai ir pagal savo gebėjimus. 

Pasitikėjimas kaip vertybė pastebima, kai: 

1. laikomasi duoto žodžio; 

2. dera žodžiai ir darbai; 

3. vyksta nesavanaudiškas bendravimas. 

Mandagumas kaip vertybė pastebima, kai: 

1. bendruomenės nariai sveikinasi tarpusavyje ir su mokyklos svečiais; 

2. mokiniai ir mokytojai gerbia save ir vieni kitus; 

3. yra paslaugūs; tolerantiški ir draugiški; 

4. išklauso kito žmogaus nuomonę. 

Draugiškumas kaip vertybė pastebima, kai: 

1. teikiama nesavanaudiška pagalba (laikomasi nuomonės „aš galiu tau padėti“); 
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2. teikiama pagalba, kai kam nors jos reikia („ar gali tu man padėti?); 

3. yra užuojauta kitiems; 

4. elgiamasi socialiai atsakingai („man negaila laiko kilniam darbui“). 

 

Mokyklos bendruomenės narių credo: „Ateitis – tai ne kažkokia vieta, į kurią mes einame, bet vieta, kurią mes patys sukuriame. Kelius reikia ne 

rasti, bet juos reikia nutiesti“. Jofn Schaar 

 

Mokyklos šūkis: „Mokykla kiekvienam!“ 

 

II. MOKYKLOS (SU OLWEUS PROGRAMA SUSIJĘ) ĮSIPAREIGOJIMAI 

Siekiant sumažinti patyčių mąstą mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės 

komisijos metiniu darbo planu,  Olweus programos standartu.  

Įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos veiklas mokykla vadovaujasi Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje 

sutartimi, kuri sudaryta vykdant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) bei vadovaujantis 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VK-473. 

OPKUS programos diegimas mokykloje vykdomas 2020–2021 mokslo metais.  

Jeigu ugdymasis vyksta nuotoliniu būdu, mokyklos bendruomenė susitikimuose dalyvauja naudojant Google Suite for Education įrankius. 

III. MOKYKLOS SIEKIAI  

Visai mokyklos bendruomenei įsitraukus į Olweus patyčių mažinimo programą 2020–2021 m. nuspręsta tęsti numatytas veiklas ir taikyti 

OPKUS kokybės užtikrinimo programą. Tarptautinė patyčių prevencijos programa Olweus mokykloje diegiama nuo 2018 metų. 

Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, Prienų rajono Skriaudžių 

pagrindinės mokyklos nuostatais, Strateginiu planu, metiniu veiklos ir ugdymo planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, mokinio elgesio 

taisyklėmis ir kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

Diegiant šią programą 3–10 klasių mokiniai dalyvavo elektroninėje apklausoje. Remiantis 2018 m. pirminio vertinimo duomenimis patyčias 

mokykloje patyrė 16,7 proc. berniukų, todėl buvo siekiama šį rodiklį sumažinti įgyvendinant Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas. 

Atlikus pakartotinį Olweus patyčių projekto tyrimą 2019 metais, gauti rezultatai parodė, kad 3–10 klasių berniukų tarpe patyčias patiria 2,4 proc. 

mokinių (t. y. 1 mokinys). Mokykloje patyčių berniukų tarpe sumažėjo 14,3 proc.  

Analizuodami patyčių prevencijos mąstą mokykloje naudojame ir Nacionalinės švietimo agentūros Pažangos anketos duomenis, aptariame 

juos su mokiniais.  

2020–2021 mokslo metais mokykloje siekiame įgyvendinti Olweus tęstinės patyčių prevencijos programos OPKUS kokybės užtikrinimo 

veiklas. 

IV. PAGRINDINIS TIKSLAS IR UŽDAVI NIAI 

Keldami tikslus ir planuodami veiklas 2020–2021 m. m., atsižvelgiame į apklausos rezultatus, mokyklos ugdymo plano tikslus bei kitus valstybinius 

/ mokyklos dokumentus. 
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Tikslas. MSG susirinkimų efektyvumo didinimas.  

 

Uždaviniai: 

1. Didinti informacijos pateikimo metodų įvairovę. 

2. Taikyti Supervizijų metodą susirinkimo metu. 

3. Aktyvinti bendruomenės narių įsitraukimą į MSG veiklą.  

OPKUS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

1. Dalyvauti tyrime įsivertinant mokinių patyčių mąstą 2020–2021 mokslo metais mokykloje. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Numatomas 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas Dokumento šablonas 

ir procedūra 

1.1.  Bendradarbiauti su projekto instruktoriumi 

ruošiantis patyčių tyrimui. 

2020 m. spalis/ 

lapkritis 

D. D. 

Gasparavičiūtė 

A. Jurešienė 

Priimti susitarimai dėl 

apklausos organizavimo. 

 

1.2.  Dalyvauti tyrime įvertinant patyčių mąstą 3–

10 klasėse. 

2020 m. lapkritis 

/ gruodis 

A. Jurešienė 

A. Kiškienė 

N. 

Sincevičienė 

Priimti susitarimai dėl 

apklausos organizavimo laiko 

ir vietos. 

Elektroniniame 

dienyne 

1.3. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti 

pildant NŠA Pažangos anketą. 

2020 m. gruodis A. Jurešienė Galimybė palyginti Pažangos 

anketos bei OPKUS patyčių 

apklausos duomenis. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas. 

2. Organizuoti diskusijas klasėse aptariant tyrimo rezultatus ir ugdyti mokinių atsakomybę už savo elgesį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Numatomas 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas Dokumento šablonas 

ir procedūra 

2.1.  Organizuoti diskusijas aptariant gautus 

rezultatus apie patyčių mąstą mokykloje. 

2020 m. gruodis R. Liagienė 

A. Jurešienė 

Mokiniams sudaromos 

sąlygos ugdytis atsakomybę 

už savo elgesį. 

Klasės valandėlės 

elektroniniame 

dienyne. 

2.2. Klasėse su mokiniais aptarti įvardintus 

tyrime patyčių taškus ir priimti susitarimus. 

2021 m. sausis Klasių vadovai Priimti susitarimai kaip 

mažinti galimą patyčių 

skaičių. 

Klasės valandėlės 

elektroniniame 

dienyne. 

2.2. Atnaujinti ir aptarti mokinių elgesio 

taisykles. 

2020 m. lapkritis A. Jurešienė 

Klasių vadovai 

Priimti susitarimai dėl elgesio 

mokykloje ir mokantis 

nuotoliniu būdu. 

 

Klasės valandėlės 

elektroniniame 

dienyne. 

3.  Bendradarbiauti visai mokyklos bendruomenei, siekiant užtikrinti greitą reagavimą į atsiradusį patyčių atvejį. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Numatomas 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas Dokumento šablonas 

ir procedūra 

3.1.  Organizuoti mokyklos bendruomenės 

susirinkimus (mokytojų, darbuotojų, 

mokinių ir jų tėvų). 

2021 m. sausis, 

2021 m. gegužė 

Atsakingi 

MSG lyderiai 

Bus pravestas mokyklos 

personalo susirinkimas, 

skirtas apžvelgti ir aptarti 

pagrindines mokykloje jau 

įgyvendintas ir numatytas 

prevencijos priemones. 

 

Darbuotojų 

susirinkimo atmintinė 

C4 (rudens ir 

pavasario semestras). 

3.2.  Vykdyti naujų narių mokymus. 2020–2021  

m. m. 

D. D. 

Gasparavičiūtė 

Nariai sėkmingai įsitrauks į 

OPKUS kokybės užtikrinimo 

programą. 

Naujų darbuotojų 

mokymo kursų forma 

R3. 

3.3. Organizuoti koordinacinio komiteto 

susirinkimus.  

2021 m. sausis, 

2021 m. gegužė 

Koordinatorius Mokinių Olweus apklausos 

tyrimo rezultatų pristatymas. 

Susirinkimo 

protokolai. 

 

3.4. Organizuoti MSG susirinkimus (kartą per du 

mėnesius) pagal patvirtintą užsiėmimų 

grafiką. 

2020–2021  

m. m. 

Atsakingi 

MSG lyderiai 

Mokymai padės pasiekti 

programos tikslus. 

Bus pravesti ne mažiau kaip 5 

susirinkimai per metus, kurių 

metu bus diskutuojama 

aktualiais klausimais, priimti 

susitarimai. 

Mokymosi ir 

supervizijų grupės 

susirinkimo 

protokolas R1. 

3.5. Vesti klasių valandėles patyčių temomis (du 

kartus per mėnesį). 

2020–2021  

m. m. 

Klasių vadovai Analizuojama medžiaga 

padės suvokti elgesio 

problemas ir stiprinti 

atsakomybę už savo elgesį. 

Klasės valandėlės 

elektroniniame 

dienyne. 

3.6. Organizuoti visuotinį mokinių tėvų 

susirinkimą.  

2021 m. sausis Klasių vadovai Mokinių Olweus apklausos 

tyrimo rezultatų pristatymas. 

 

Tėvų susirinkimo 

protokolas. 

3.7. Organizuoti klasių tėvų susirinkimus (II 

pusmetis) 

2021 m. birželis Klasių vadovai Pravesti tėvų susirinkimai. Tėvų susirinkimo 

protokolas. 

3.8. Organizuoti Mokinių tarybos susirinkimus. 

 

2020–2021  

m. m. 

Karolina 

Gustaitytė 

2020-2021m.m. Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4. 
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4. Įgyvendinti OPKUS kokybės užtikrinimo programos nuostatas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Numatomas 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas Dokumento šablonas 

ir procedūra 

4.1. Plano 2020–2021 mokslo metams rengimas. 2020 m. rugsėjis Mokyklos 

bendruomenė, 

atsakingas 

koordinatorius 

Priimti susitarimai dėl veiklos 

tikslų ir uždavinių. 

Direktorės įsakymas. 

4.2. Patyčių „karštų“ taškų mokykloje 

nustatymas. 

2020 m. rugsėjis 

– lapkritis 

Koordinatorius  

Mokinių taryba 

Mokyklos planas su 

pažymėtomis patyčių 

vietomis. 

Mokinių parlamento 

susirinkimo forma R4. 

4.3. MSG narių sąrašų tikslinimas 2020 m. rugsėjis Koordinatorius  Patikslintas MSG narių 

sąrašas. 

Direktorės įsakymas. 

4.4. Koordinacinio komiteto narių tikslinimas.  2020 m. rugsėjis Koordinatorius Patikslintas Koordinacinio 

komiteto narių sąrašas. 

Direktorės įsakymas. 

4.5. MSG veiklos plano sudarymas, užsiėmimų 

grafiko sudarymas. 

2020 m. rugsėjis Koordinatorius 

 

Sudarytas MSG veiklos 

planas, numatytas grafikas. 

Direktorės įsakymas. 

4.6. Darbuotojų budėjimo grafiko sudarymas 

2020-2021 m. m. 

2020 m. 

rugsėjis, 

2021 m. sausis 

Koordinatorius 

 

Sudarytas budėjimo grafikas. Direktorės įsakymas. 

4.7. Klasių vadovų atmintinės pildymas. 2020-2021  

m. m. 

Klasių vadovai Užpildyta klasių vadovų 

atmintinė.  

Klasių auklėtojo 

atmintinė C2. 

4.8. Direktoriaus atmintinės pildymas. 2020-2021  

m. m. 

Direktoriaus  Užpildyta Direktoriaus 

atmintinė. 

Direktoriaus atmintinė 

C1. 

4.9. Mokytojo, kuruojančio mokinių parlamento 

darbą, atmintinės pildymas. 

2020-2021  

m. m. 

Atmintinė 

mokytojui, 

kuruojančiam 

mokinių 

tarybos darbą 

C3 

Direktoriaus atmintinės. Atmintinė mokytojui, 

kuruojančiam mokinių 

tarybos darbą C3. 

4.10. Patyčių registracijos žurnalo įrašų analizė. 2020 m. gegužė Koordinatorius

klasių vadovai 

 

Nuobaudų kopėčių taikymas 

ir  

patyčių atvejų. 

Patyčių atvejų 

registracijos žurnalo 

protokolai.  

4.11. Parengti ataskaitas apie numatytas veiklas ir 

rezultatus. 

2020–2021  

m. m. 

Atsakingas 

koordinatorius 

Analizuojami pasiekti 

rezultatai ir poveikis pagal 

gautus tyrimo duomenis. 

Vaiko gerovės 

komisijos / Mokytojų 

tarybos posėdžiuose 
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4.12. Veiklos viešinimas 2020–2021  

m. m. 

A. Jurešienė Informavimas apie 

tarptautinės Olweus patyčių 

prevencijos tęstinės 

programos OPKUS 

įgyvendinimą. 

Mokyklos tinklapyje: 

www.mokykla.eu 

 

________________________________ 

 

 

http://www.mokykla.eu/

