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KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJOS  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS  

2020-2021 MOKSLO METAMS 

 

        Trumpas mokyklos aprašymas.   

        Progimnazijoje mokosi 434 mokiniai, dirba 31 mokytojas, socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė, logopedė, sveikatos priežiūros 

specialistė, bibliotekininkė ir 12 aptarnaujančio personalo  darbuotojų.  

        Mokykloje yra 19 klasių komplektų. Progimnazijoje ugdoma 23 mokiniai, kurie mokosi pagal specialiųjų poreikių programas.  

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

kitose mokyklos dalyse. Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, 2020-2021 m. m. ugdymo procesas vykta įprastu būdu – progimnazijos 

patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo reikalavimų ir valdant mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių 

kontaktas. Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas vykdomas griežtai laikantis grupių izoliavimo principo, kiekvienai klasei skiriant atskiras 

edukacines patalpas bei sudarant sąlyginius klasių srautus: priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniai mokosi savo klasėse; 5-6 klasės mokosi 

antro aukšto patalpose; 7-8 klasių mokiniai – trečio aukšto klasėse. Progimnazijos laukas ir vidaus erdvės stebimos vaizdo kameromis. 

         OPPP mokykla įgyvendino 2013-2015 m. ir toliau programos nevykdė. 

         Mokyklos bendruomenės sprendimu buvo nutarta nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėti įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą 

(OPKUS). 

         2019 m. rugsėjį mokyklos bendruomenė nutarė tęsti Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos vykdymą, pasirašyta OPKUS sutartis su 

NŠA. 

         2019 m. rudens apklausa parodė, kad 19.7 % mokinių patyrė patyčias mokykloje. Palyginus su 2018 m. apklausa (16,2 %) , patyčių lygis mokykloje 

tarp 3-8 klasių mokinių pakilo 12,7%. Didžiausias patyčių skaičius buvo 6-ose klasėse. Mažiausias 7-oje.  

         10.5 % mokinių prisipažino, kad patys tyčiojosi. 29.5 % apklausoje dalyvavusių mokinių pažymėjo, kad apie patiriamas patyčias su niekuo nekalba. 



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

          Padidėjo ilgalaikių patyčių procentas. Tai siejama su mokinių išaugusiu pasitikėjimu mokyklos darbuotojais. Nežymus patyčių lygio padidėjimas 

yra stebimas dėl kokybiškesnio klasės valandėlių turinio, didesnio mokinių ir tėvų aktyvumo.   

          2020 m. kovo mėn. paskelbus šalyje visuotinį karantiną, progimnazija darbą organizavo nuotoliniu būdu. 2020 m. balandžio 2 d. bendruomenės 

sprendimu buvo nutarta vaizdo būdu organizuoti tik Olweus klasės valandėles. MSG buvo nutarta vaizdo būdų nedaryti dėl padidėjusio mokytojų krūvio. 

Tad 2019-2020 metais įvyko tik 4 MSG susitikimai: 3 iki karantino paskelbimo ir 1 pasibaigus karantinui – birželi mėn. 

Šiais mokslo metais, jeigu mokyklai tektų dirbti nuotoliniu būdu, bendruomenės susitarimu yra nutarta, kad kas antrą mėnesį Office 365 platformoje 

vyks MGS susitikimai ir 2 k./mėn. – klasės valandėlės. 

           Rengiant OPKUS planą 2020-2021 mokslo metams remtasi praėjusių mokslo metų OPKUS plano įgyvendinimo analize, MSG susirinkimų 

nutarimais, mokinių internetinės apklausos apie patyčias progimnazijoje rezultatais.   

          Progimnazijos įsipareigojimai. Įstatyminė bazė: 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. 

Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos veiklos planas 2020 metams. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 2020-2021 m m. ugdymo planas. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatai. 

Olweus programos standartas. 

 

Tikslas – kurti saugią aplinką progimnazijoje, stiprinant MSG susitikimų kokybę, intervencinių ir korekcinių priemonių stiprinimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Sistemingai (kas 2 mėn.), laikantis standarto, organizuoti MSG; 

2. Skatinti darbuotojus fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale ir pildyti P1 protokolą. 

3. Siekti kokybiško mokytojų budėjimo pertraukų metu; 

4. Sistemingai vesti Olweus klasės valandėles, ypatingą dėmesį skiriant klasės valandėlės turiniui. 

 

Plano paruošimas ir tvirtinimas 

Planas parengtas 2020-2021 mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas 

OPKUS segtuve  mokytojų kambaryje.  

 



 

OPKUS planas 2020-2021 mokslo metams 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo 

Dokumento pateikimo 

galutinis terminas 

1. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas Spalis Planas Direktorė, koordinatorė 2018 m. spalio  mėn. 

2. 
Progimnazijos mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo susirinkimai 

Rugsėjis 

Birželis 

C4,  

C1 
Direktorius 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

3. 5 MSG susirinkimai 
Spalis, lapkritis, sausis, balandis, 

birželis 
R1 MSG vadovai 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

4. Koordinacinio komiteto susirinkimai 
Sausis 

Birželis 
Protokolai Koordinatorė 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

5. Mokymai naujiems mokytojams 2020 m. spalis R3 Instruktorius 
Tą pačią dieną po 

mokymų 

6. 
Mokinių apklausa naudojant Olweus 

mokinių klausimyną 
2020 m. 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 

2020 m. rugsėjis, 2021 m. balandis C1 Direktorė 
Kitą dieną po 

susirinkimo 



14. 

Priminimas mokytojams ir 

aptarnaujančiam personalui apie  P1 

procedūras 

Visus metus 
P1 

 

Koordinatorius 

MSG lyderiai 

P1 formos pildymas po 

pokalbio (pagal 

drausminimo kopėtėles) 

15. 
Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 
Užfiksavus nukrypimą 

A1 

A1/A2 

Direktorė  

Koordinatorė 

Mokytojai  

 

Pastebėjus nukrypimą 
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