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KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJOS 

OLWEUS PREVENCINĖS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) 

PLANAS  

2022-2023 M. M. 

 

Trumpas mokyklos apibūdinimas 

Progimnazija veikia Šilainių seniūnijoje, kurioje yra 2 pradinės mokyklos,  

2 progimnazijos, 2 gimnazijos, viena savito ugdymo ilgoji gimnazija ir 1 privati ilgoji gimnazija. 

Mokyklai priskirtoje teritorijoje veikia 3 vaikų darželiai, kuriuose ugdomi mokiniai 

priešmokyklinio ugdymo grupėse.  

2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklą pradėjo lankyti 1013 mokinių. 

Mokykloje mokosi 102 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai,  iš jų:  42 

mokiniams (dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų) teikiama logopedo pagalba bei 60 mokinių turi 

vidutinių ir didelių poreikių. Dar apie 40 mokinių gauna švietimo pagalbą dėl jiems kylančių 

elgesio, bendravimo, mokymosi ir kitų sunkumų. 

Mokykloje organizuojamas kryptingas prevencinis darbas, vykdomos 2 ilgalaikės 

prevencinės programos – patyčių ir smurto prevencijos programa Olweus (nuo 2013 m.), jos 

tęsinys OPKUS bei ankstyvosios prevencijos, emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių 

gebėjimų  ugdymui skirta programa „Įveikiame kartu“ (nuo 2017 m.). 

Paskutinės apklausos duomenimis (2021 m. lapkričio) patyčių lygis mokykloje 12,2 %. 

Olweus (OPKUS) programos vykdymo progimnazijoje pristatymas 

Olweus prevencinėje programoje mokykla pradėjo dalyvauti 2013-09-01. 

Pasibaigus 2013–2014 m. Olweus programos I-ajam etapui, mokyklos bendruomenės 

pastangų dėka buvo pasiekta akivaizdžių pokyčių patyčių prevencijos, mokyklos ir klasių 

mikroklimato gerinimo srityje. Patobulėjo mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencija spręsti 

įvairias konfliktines situacijas. Patyčių mastas mokykloje sumažėjo 30,87 %, sumažėjo labiausiai 

iki tol plitusios patyčių formos: žodinis užgauliojimas, išskyrimas iš grupės, gandų skleidimas, 

atiminėjimas. Planuotas tikslas buvo pasiektas. Mokyklos dalyvavimas Olweus programoje buvo 

efektyvus, todėl bendruomenėje buvo nuspręsta, kad dalyvausime II-ame Olweus programos etape 

OPKUS. 

2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m. vyko 

3–8 klasių mokinių apklausos, kurių tikslas buvo sužinoti patyčių paplitimo mastą, patyčių formas 

ir su tuo susijusias problemas mokyklos aplinkoje, planuoti patyčių prevencijos veiksmus, kurie 
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būtų nukreipti į patyčių mažėjimą. 

2016 m. gegužės mėn. buvo SPPC vykdomas auditas mokykloje.  

2016 m. rugsėjo 5 d. (Pažymėjimo Nr. OM5.1-06) Kauno Tado Ivanausko progimnazijai 

suteiktas OLWEUS mokyklos vardas 2016–2017 ir 2017–2018 m. m., pasirašyta trišalė sutartis su 

SPPC ir Olweus instruktore dėl tolesnio Olweus (OPKUS – Olweus programos Kokybės 

užtikrinimo sistemos) programos vykdymo ir reikalavimų laikymosi mokykloje. 

2019 m. gegužės mėn. vykdytas pakartotinis programos įgyvendinimo progimnazijoje 

auditas.  

2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. (1.3)V-91 progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos 

vardas 2019-2021 m.  

2021 m. balandžio mėn. vykdytas pakartotinis programos įgyvendinimo progimnazijoje 

auditas. Mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m., pasirašyta 

trišalė sutartis su Nacionaline švietimo agentūra ir Olweus instruktore dėl tolesnio Olweus 

(OPKUS – Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos) programos vykdymo ir reikalavimų 

laikymosi mokykloje. 

Nuo programos vykdymo pradžios 2013 iki 2021 metų patyčios progimnazijoje sumažėjo 

nuo 29,8 % iki 12,2 %. 

Tikslas: 

Kurti saugią progimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra 

grįstą aplinką, vadovaujantis Olweus programos standarto reikalavimais. 

Uždaviniai: 

1. Įtvirtinti supervizijų metodo taikymo įgūdžius, siekiant tobulinti patyčių situacijų 

sprendimo įgūdžius. 

2. Inicijuoti mokinių, mokytojų, tėvų veiklas, siekiant šviesti bendruomenę patyčių 

klausimais. 

 

Olweus prevencinės programos kokybės užtikrinimo (OPKUS) 

planas 2022 – 2023 m. m. 

 

Eil.nr. 

 
Veiklos Data Atsakingi Koordinuoja Pastabos 

1. Kokybės užtikrinimo 

plano (kaip mokykla 

laikosi OPKUS 

reikalavimų ir siekia 

savo tikslų patyčių 

prevencijos srityje) 

parengimas. 

2022 m. 

09-10 mėn. 

 

 

Patyčių 

prevencijos 

koordinacinis 

komitetas 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

R.Balčiūnaitė 

 

2. Du kartus per mokslo 2022 m. Patyčių S.Alubauskas  
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metus organizuoti viso 

mokyklos personalo 

susirinkimus, skirtus 

apžvelgti ir aptarti 

pagrindines mokykloje 

jau įgyvendintas ir 

numatytas patyčių 

prevencijos priemones.   

11 mėn. 

– 

      2023 m. 

03  

mėn. 

 

 

prevencijos 

koordinacinis 

komitetas, 

MSG vadovai 

I. Kondrotienė 

 

3. Visiems darbuotojams 

susipažinti ir sugebėti 

taikyti Olweus 

programos procedūras 

sprendžiant patyčių 

atvejus (Drausminimo 

kopėčios). 

2022-2023 

m. m. 

MSG 

vadovai, 

mokyklos 

pedagogai, 

specialistai,  

 darbuotojai 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

Patyčių 

prevencijos 

koordinacinis 

komitetas 

 

4. 2022–2023 m. m. 

organizuoti ne mažiau 

nei penkis kiekvienos 

MSG susitikimus. 

2022–2023 

m. m. 

10 mėn. 

12 mėn. 

02 mėn. 

04 mėn. 

06 mėn. 

MSG vadovai S. Alubauskas 

I. Kondrotienė 

 

 

5. Organizuoti vienos 

dienos trukmės įvadinius 

Olweus programos 

mokymo kursus 

naujiems progimnazijos 

darbuotojams.  

2022 m. 

11 mėn.  

Pedagogai, 

darbuotojai 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

R.Balčiūnaitė 

 

6. Taikyti supervizijų 

metodą MSG 

susirinkimuose.  

2022 – 

2023 m. m.   

MSG 

vadovai, 

pedagogai, 

darbuotojai 

I. Kondrotienė 

 

 

7. Organizuoti internetinę 

mokinių apklausą 

Olweus klausimynu. 

2022 m. 

11 – 12  

mėn. 

Darbo grupė S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

 

 

8. Klasių auklėtojams 

ir/arba švietimo pagalbos 

specialistams kiekvieną 

mėnesį visose klasėse 

vesti bent dvi Olweus 

klasės valandėles pagal 

atskirą planą (patyčių, 

draugiškos klasės kūrimo 

ir panašiomis temomis). 

2022–2023 

m. m. 

 

09–06 mėn. 

1–8  

klasių 

vadovai, 

specialistai 

I. Kondrotienė 

 

 

9. Peržiūrėti mokytojų 

budėjimo per pertraukas 

planą, kritiškai įvertinti 

ir, esant reikalui, 

koreguoti bent vieną 

kartą per mokslo metus.  

2022–2023 

m. m. 

(pagal 

poreikį) 

J. Surgėlienė 

 

 

S.Alubauskas 

J. Surgėlienė 
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10. 2022-2023  mokslo 

metais mokinių 

tėvus/globėjus detaliai 

informuoti apie 

mokyklos patyčių 

prevencijos veiklą ir su 

ja susijusių problemų 

sprendimą (bent viename 

bendrame visos 

mokyklos tėvų 

susirinkime ir bent 

viename kiekvienos 

klasės tėvų susirinkime). 

2022 m. 

09-12 mėn. 

 

2023 m. 

01-02 mėn. 

 

 

1–8 

klasių 

vadovai 

S.Alubauskas 

I.Kondrotienė 

I. Mozūrienė 

J. Surgėlienė 

 

 

11. 2022-2023  m. m. 

patyčių tema diskutuoti 

ne mažiau nei dviejuose 

mokinių tarybos 

susirinkimuose.  

2022–2023 

m. m. 

11 mėn. 

02 mėn. 

L. Bulotienė 

I.Kondrotienė 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

 

 

12. Visiems darbuotojams 

aktyviai ir nuosekliai 

taikyti keturias patyčių 

prevencijos taisykles, 

skirtas visai mokyklai. 

2022–2023 

m. m. 

 

Mokytojai, 

klasių 

vadovai, 

progimnazijos 

darbuotojai 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

J. Surgėlienė 

I.Mozūrienė 

E.Zaveckas 

 

13. Vykdyti vidaus kontrolę 

įgyvendinant Olweus 

(OPKUS) 

(kaip pildomi 

dokumentai: vedamos 

klasės valandėlės, MSG 

protokolai, Patyčių 

registracijos atvejų 

protokolai, atmintinės, 

aiškinamasi patyčių 

atvejai). 

2022–2023 

m. m. 

 

Klasių 

vadovai, 

MSG 

vadovai, 

mokytojai, 

darbuotojai 

S.Alubauskas 

I. Kondrotienė 

J. Surgėlienė 

K.Dubinskė 

 

 

14. Organizuoti prevencinius 

renginius, projektus, 

akcijas 1–8 kl. 

mokiniams. 

Pagal 

atskirą 

planą 

Klasių 

vadovai, 

specialistai, 

mokytojai  

I. Kondrotienė 

I.Mozūrienė 

 J. Surgėlienė 

K.Dubinskė 

 

Parengė:  

Olweus programos koordinatorė 

Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

I. Kondrotienė 

 


