
KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJOS  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS  

2017-2018 MOKSLO METAMS 

 

        Trumpas mokyklos aprašymas.   

        Progimnazijoje mokosi 337 mokiniai, dirba 35 mokytojai, socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė, logopedė, sveikatos priežiūros 

specialistė, bibliotekininkai ir 14 aptarnaujančio personalo  darbuotojai.  

        Mokykloje yra 14 klasių komplektų. Progimnazijoje ugdoma 18 specialiųjų poreikių turinčių mokinių.  

        Progimnazijoje ugdymo procesas vyksta viename pastate. Pradinės klasės įsikūrusios viename pastato korpuse, o 5-8 klasių mokomieji kabinetai 

yra visose mokyklos dalyse. Šalia progimnazijos yra stadionas, vaikų žaidimo aikštelė. Progimnazijos teritorija neaptverta. Progimnazijos laukas ir 

vidaus erdvės stebimos vaizdo kameromis.  

        2013-2015 metais mokykla įgyvendino Olweus patyčių prevencijos programą, tačiau pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui jos toliau nevykdė.  

        2017 m. pavasarį mokyklos bendruomenės sprendimu buvo nutarta nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėti įgyvendinti Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemą. 

        2014-2015  mokslo metais  atlikta mokinių Olweus apklausa parodė, kad 21.3 procento mokinių teigė patyrę patyčias 2-3 kartus per mėnesį.  

Daugiausia patyčių prisipažino patyrę 5, 7, 8 klasių mokiniai, mažiausiai – 3 ir 4 klasių mokiniai. 3,4% mokinių apklausos metu prisipažino, kad patiria 

ilgalaikes patyčias – 1 ir daugiau metų.  Mokiniai kurie tyčiojosi iš kitų: apklausos duomenimis – 6,1% apklaustųjų: 3 mergaitės ir 9 berniukai iš 4-8 

klasių.  

Mokiniai dažniausiai patiria patyčias koridoriuose, laiptinėse-28,3%, klasėje kai nėra mokytojo-30,4%, pakeliui iš mokyklos 10,9%. Tyrimu nustatyta, 

kad 29,2 %  mokinių, matydami patyčias iš bendraamžio, pasyviai stebi, bet mano, kad turėtų padėti skriaudžiamam bendraamžiui, 34,3% - vienaip ar 

kitaip bando padėti. 

Nustatytos dažniausios patyčių formos tarp mergaičių: žodinės patyčios, melas, gandai, išskyrimas, o tarp berniukų ir fizinės patyčios. 

           Rengiant OPKUS planą 2017-2018 mokslo metams remtasi praėjusių mokslo metų OPKUS plano įgyvendinimo analize, KK ir MS susirinkimų 

nutarimais, mokinių internetinės apklausos apie patyčias progimnazijoje rezultatais. Mokslo metų pabaigoje planuojamas OPPP palaikomasis auditas. 

          Progimnazijos įsipareigojimai. Įstatyminė bazė: 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. 

Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos veiklos planas 2017 metams. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatai. 

Olweus programos standartas 



Tikslas – kurti saugią aplinką, mažinant patyčias progimnazijoje, vadovaujantis OPKUS standarto reikalavimais. 

Uždaviniai: 

 

1. Siekti kokybiško mokytojų budėjimo pertraukų metu. 

2. Sistemingai vesti Olweus klasės valandėles. 

3. Skatinti darbuotojus fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale. 

4. Vadovautis progimnazijos Kokybės planu. 

5. Laikytis OPKUS standarto reikalavimo. 

 

Plano paruošimas ir tvirtinimas 

Planas parengtas 2017-2018 mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos direktorės ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas 

OPKUS segtuve, progimnazijos internetinėje svetainėje www.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPKUS planas 2017-2018 mokslo metams 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo 

Dokumento pateikimo 

galutinis terminas 

1. 
OPKUS plano rengimas ir 

tvirtinimas 
Rugsėjis Planas Direktorė, koordinatorė 2017 m. rugsėjo  mėn. 

2. 

Progimnazijos mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo 

susirinkimai 

Spalis, 

birželis 

C4,  

C1 
Direktorius 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

3. 6 MSG susirinkimai 
Rugsėjis, spalis, lapkritis,  

sausis, balandis, birželis 
R1 MSG vadovai 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

4. 
Koordinacinio komiteto 

susirinkimai 

Sausis, 

birželis 
Protokolai Direktorė 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

5. Mokymai naujiems mokytojams Spalis R3 Instruktorius 
Tą pačią dieną po 

mokymų 

6. 
Mokinių apklausa naudojant 

Olweus mokinių klausimyną 
Lapkritis C1 Koordinatorius  

7. 
Budėjimo mokykloje grafiko 

sudarymas ir koregavimas  

Rugsėjis, 

sausis 
C1 

Direktorė, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

8. 
Keturių taisyklių prieš patyčias 

reguliarus naudojimas 
Visus mokslo metus C2 1-8  klasių vadovai  

9. 
Olweus klasės valandėlių vedimas 

1-8 klasėse 
Du kartus per mėnesį R2 1-8  klasių vadovai 

Kitą dieną po klasės 

valandėlės 

10. Mokinių savivaldos susirinkimai 
Spalis, 

kovas 
R4, C3 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, atsakingas už 

mokinių savivaldos veiklą 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

11. 
Individualūs pokalbiai su 

mokiniais. 
Visus mokslo metus C2 

1-8 klasių vadovai 

 
Iš karto po pokalbio 

12. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie patyčių 

prevencijos veiklą, OPKUS 

reikalavimus klasių ir 

visuotiniame tėvų susirinkime 

Spalis,  

balandis 
C1 Direktorė 

Kitą dieną po 

susirinkimo 



14. 

Priminimas mokytojams ir 

aptarnaujančiam personalui apie  

P1 procedūras 

Visus mokslo metus 
P1 

 

Koordinatorius 

MSG lyderiai 

P1 formos pildymas 

po pokalbio (pagal 

drausminimo 

kopėtėles) 

15. 
Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą (visus 

mokslo metus) 

A1 

A1/A2 

Direktorė  

Koordinatorė 

Mokytojai  

 

Pastebėjus nukrypimą 

 

 

 


