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KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO  

OPKUS PLANAS 

2019-2020 m. m. 
          Mokykla-daugiafunkcis centras – vietos gyventojų traukos centras, siūlantis užimtumo ir 

produktyvaus laisvalaikio organizavimo formas, įvairių kompetencijų ugdymo ir fizinio tobulėjimo, 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo galimybes mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo programas, ir vietos bendruomenei. 

           Mokyklos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį 

raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre teikiamas kokybiškas ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, 

pradinis ir pagrindinis išsilavinimas, tenkinami vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 

poreikiai, užtikrinama sveika ir saugi ugdymo(-si) aplinka. Mokiniams teikiama pakankamai 

veiksminga psichologinė (bendradarbiaujama su Kretingos PPT specialistais) bei socialinė pagalba. 

Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras aktyviai bendradarbiauja su kitomis seniūnijos teritorijoje 

(ir ne tik joje) esančiomis organizacijomis ir įstaigomis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos Kartenos filialu, Kartenos katalikiškąja palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligonine, Salantų regioninio parko direkcija, M. Valančiaus gimtinės muziejumi, Kartenos žvakių 

fabriku „Geralda“, Kartenos girininkija ir kt. 

            Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvauja mokyklinėse, rajoninėse, zoninėse ir 

respublikinėse olimpiadose, konkursuose, saviraiškos festivaliuos. Taip pat įvairios veiklos 

mokykloje skatina mokinius bendradarbiauti, pasirūpinti kitais ir savimi (ypač tai akivaizdu jaunųjų 

maltiečių veikloje), vertybinės nuostatos mokiniams ugdomos įvairių valstybinių, tradicinių švenčių 

renginiuose, projektuose, akcijose. 

      Saugią aplinką mokykloje padeda kurti Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinis vaikų dienos 

centras, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

Mokyklos įsipareigojimai OPPP 

         Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras dirba vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos apsaugos 

nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425 (2017-01-01 suvestinė  

redakcija); Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 2017 m. vasario 14 d. Nr. 

XIII-204; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-190 

„Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos 



Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V – 635 „Dėl 

rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus 

įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos 

nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 

Siekiant sumažinti patyčių mąstą mokykloje vadovaujamasi Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo 

planu, Olweus programos standartu. 

                 Mokykloje intensyviai vedamos ,,Olweus patyčių prevencijos„ 2 kartus per mėnesį klasės 

valandėlės, kuriose mokiniai aptaria įvairias patyčių situacijas. 

                  Dalyvaujame įvairiuose konkursuose, projektuose, akcijose: respublikinėje akcijoje , 

,Savaitė be patyčių“, akcijoje ,, Tarptautinės tolerancijos dienos“ paminėjime, vykdėme tradicinį 

prevencinį projektą. ,,Mes prieš rūkymą“ 

                 Vaiko gerovės komisija pristatė naują švietimo pagalbos galimybę silpniau 

besimokantiems, nedrausmingiems mokiniams ,, Mokininio darbo ir elgesio pamokoje įsivertinimo 

lapą“, kuri pildo pats mokinys, mokytojas ir tėvai. 

   Mokykloje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) apima visos 

mokyklos (klasės, individualų ir bendruomenės lygmenis) prevenciją. Parengtas Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo  tvarkos aprašas. 

              Antrus metus  atliekamas patyčių situacijos mokykloje tyrimas.  2018 metais 19,4 % 

mokinių teigė patyrę patyčias 2-3 kartus per mėnesį (18,6,% berniukų, 20,5% mergaičių). Tai yra 9,5 

% mokinių mažiau, negu praėjusiais metais. Daugiausia patyčių prisipažino patyrę 5, 8 klasių 

mokiniai ir 7, 6 klasių berniukai. 3-10 klasių mokinių, kurie tyčiojosi iš kitų, skaičiaus vidurkis 

apklausos duomenimis – 11,1 % apklaustųjų. Daugiausia besityčiojantys iš kitų buvo 6 klasės 

mokiniai ir 8 klasės berniukai. Mergaitės daugiausiai patyčias patyrė klasėje be mokytojo, sporto 

salėje, berniukai - koridoriuose, klasėje be mokytojo mokyklos kieme ir valgykloje. Nustatytos 

dažniausios patyčių formos mergaičių tarpe: žodinės patyčios, melas, gandai, o tarp berniukų - 

žodinės ir fizinės patyčios. 

             Tyrimu nustatyta, kad 24 % mergaičių ir 27 % berniukų, matydami patyčias iš bendraamžio, 

bando skriaudžiamam padėti, tačiau 7 % mergaičių ir 11,5 % berniukų tiesiog pasyviai stebi patyčias. 

Be to 9 % mokinių mano, jog galėtų (taip/galbūt/nežinau) prisijungti prie patyčių iš nepatinkančio 

mokinio, o 3 % mokinių labai dažnai bijo, jog kiti iš jų pasityčios. 35,5 % mokinių sako, kad tyčiojasi 

bendraklasiai, 19,4 % - vyresniųjų klasių mokiniai. Apie patyčias mokiniai dažniausiai (42,9 %) 

pasisako klasės auklėtojui. 44,5 % mokinių teigia, kad per paskutinius keletą mėnesių klasės 

auklėtojas padarė daug, kad sustabdytų patyčias. 



           Tyrimų rezultatai kaskart pristatomi MSG susirinkime, su konkrečia klase susijusius tyrimų 

rezultatus klasių auklėtojai pristato ir aptaria klasėse, kartu ieškome sprendimų, aktyviname budėjimą 

vietose, kur patyčių situacijos kartojasi dažniausiai. MSG susirinkimų metu atlikome užduotis, 

skatinančias toleranciją ir bendradarbiavimą, aptarėme ir atlikome užduotis savigarbos ir savivertės 

temomis. 

 Plano paruošimas ir tvirtinimas 

            Planas parengtas 2019-2020 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir 

įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas mokytojų ir aptarnaujančio personalo 

susirinkime, visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, supažindinti mokiniai, įsegtas OPKUS segtuve, 

paskelbtas mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

          Tikslas – laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, mokykloje kurti saugią aplinką, 

pagrįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu 

pasitikėjimu. 

         Uždaviniai: 

1. Vykdyti OPKUS programos kokybės užtikrinimo sistemą, laikantis 12 programos standarto 

reikalavimų. 

2. Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas ir mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti. 

3. Užtikrinti tinkamą klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių auklėtojus patyčių 

prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais. 

4. Apie patyčių prevencijos programą informuoti mokinių tėvus, įtraukti į bendrą veiklą. 

5. Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti ,,nuobaudų 

kopėtėles“ aptarti pastebėtas situacijas MSG susirinkimuose, fiksuoti pastebėtus 

nukrypimus. 

6. Stiprinti mokytojų budėjimą ,,karštuose taškuose“, esant reikalui koreguoti mokytojų 

budėjimą. 

7. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktorės pastabas, 

pasiūlymus. 

                  

                                                                                                                         

 

 

 

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas 
 



Eil. 

Nr. 

 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti. 

 

1. OPKUS plano rengimas, 

tvirtinimas 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymas. 

Planas iki rugsėjo 10 

d. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Direktorius 

2. Mokyklos darbuotojų 

susirinkimai, skirti aptarti 

kokybės planą, tolimesnes 

veiklas 

Rugpjūčio- 

rugsėjo mėn. 

Direktoriaus atmintinė 

C1 iki palaikomojo 

audito ir darbuotojų 

atmintinė C4 po 

susitrinkimo 

Direktorius 

3. Mokyklos darbuotojų 

susirinkimai, skirti aptarti 

tyrimų rezultatus, MSG 

susirinkimus, vykdomas 

klasės valandėles, OPPP 

procedūras (dokumentą Nr. 

P1) 

Sausio - 

vasario mėn. 

  

4. Budėjimo mokykloje grafiko 

sudarymas ir koregavimas 

Rugsėjo ir 

sausio mėn. 

Direktoriaus įsakymas, 

budėjimo tvarkaraštis 

direktoriaus atmintinė 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

5. Darbuotojų paskirstymas į 

mokymosi ir supervizijų 

grupes (MSG) (išvykus arba 

atvykus naujiems 

darbuotojams) 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymas OPPKK, 

programos 

koordinatorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

6. Apklausos rezultatų analizė 

su koordinacinio komiteto 

nariais ir MSG vadovais 

  

Sausio mėn. Susirinkimo 

protokolas 

Direktorius, 

programos 

koordinatorius, 

OPKK nariai 

7. 8 MSG susitikimai. 

Susitikimų temos numatomos 

atsižvelgiant į aktualijas 

mokykloje 

Per mėnesį 1 

kartą: 

(mokinių 

atostogų 

metu): rudens, 

Kalėdų, 

žiemos, 

Velykų, 

vasaros 

(birželio 

mėn.) 

MSG protokolas R1 iš 

karto po susitikimo 

Direktoriaus atmintinė 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

MSG lyderiai 

Direktorius 

8. Mokymai naujiems 

darbuotojams 

Mokslo metų 

eigoje 

Naujų darbuotojų 

mokymo kursų forma 

R3 iš karto, pasibaigus 

mokymams 

Instruktorius 

Direktorius 



Direktoriaus atmintinė 

C1 iki palaikomojo 

susitikimo 

Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, jų paplitimą mokinių tarpe, mokyti mokinius 

bendrauti ir bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus 

 

9. Naujai atvykusių mokinių 

supažindinimas su Olweus 

patyčių prevencijos 

programos taisyklėmis 

Rugsėjo mėn. 

arba mokslo 

metų eigoje 

atvykus 

naujam 

mokiniui 

Klasės valandėlės 

forma R2 arba el. 

dienyne iš karto po 

klasės valandėlės 

Klasių auklėtojai 

10. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, įtariamų ir faktinių 

patyčių atvejų aptarimas 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2 iki 

vasario mėn. ir 

birželio mėn. 

Klasių auklėtojai 

11. Du mokinių tarybos 

susirinkimai per mokslo 

metus, skirti aptarti Olweus 

programos eigą, veiklą, 

mokinių iniciatyvas, tyrimo 

rezultatus ir kt. 

Lapkričio ir 

balandžio 

mėn. 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4 

iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

Mokytojas, 

koordinuojantis 

mokinių tarybos 

darbą 

12. Anketinė mokinių apklausa 

Olweus klausimynu 

Lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus atmintinė 

C1 gavus anketinius 

rezultatus 

Direktorius 

13. Nuoseklus ir pastovus 

mokinių skatinimas laikytis 4 

patyčių prevencijos taisyklių 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2 iki 

vasario mėn. ir 

birželio mėn. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai, kiti 

bendruomenės 

nariai 

14. Renginiai skirti patyčių 

prevencijai: 

Tolerancijos dienos 

minėjimas 

  

Lapkričio 

mėn. 

Apie įvykusius 

renginius skelbiama 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 

Mokinių taryba, 

klasių auklėtojai, 

vaiko gerovės 

komisija, jaunieji 

maltiečiai 

15. Akcija „Savaitė be patyčių" Kovo mėn.  Socialinė 

pedagogė, 

mokinių taryba, 

jaunieji 

maltiečiai, 

klasių auklėtojai 

16. Kūrybinių darbų konkursai, 

skirti patyčių prevencijai 

Paskelbus 

konkursą 

 Socialinė 

pedagogė, 

mokinių taryba, 

jaunieji 

maltiečiai, 

klasių auklėtojai, 

dailės mokytoja 

17. Keturių patyčių prevencijos 

taisyklių aktyvus ir nuoseklus 

taikymas 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2 iki 

vasario mėn. ir 

iki  birželio mėn.. 

Klasių auklėtojai 



18. Priminimas ir naujai 

atvykusių mokinių 

supažindinimas su nuobaudų 

kopėtėlėmis 

Rugsėjo mėn. Klasės valandėlės 

forma R2 arba įrašas 

el. dienyne iš karto po 

klasės valandėlės 

Klasių auklėtojai 

Užtikrinti tinkamą klasių auklėtojų veiklą, numatytą OPKUS. 

 

19. 1-10 klasių Olweus 

valandėlių vedimas 

Du kartus per 

mėnesį 

Klasės valandėlės 

forma R2 arba įrašas 

el. dienyne iš karto po 

klasės valandėlės 

Klasių auklėtojai 

20. Klasės tėvų susirinkimai, 

kuriuose aptariama patyčių 

tema 

  

Bent 1 kartą 

per mokslo 

metus 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2 

Klasių auklėtojai 

21. Klasių auklėtojų vedamų 

valandėlių pildomos 

dokumentacijos apžvalga 

2 kartus per 

mokslo metus 

Klasės auklėtojo 

atmintinė C2, klasės 

valandėlės forma R2 

arba išrašas iš el. 

dienyno 

Klasių auklėtojai 

Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą. 

 

22. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie patyčių 

prevencijos veiklą, nuobaudų 

kopėtėles per klasės tėvų 

susirinkimus 

I-ame mokslo 

metų 

pusmetyje 

pagal klasių 

auklėtojų 

darbo planus 

Direktoriaus atmintinė 

C1 iki susitikimo, 

klasės auklėtojo 

atmintinė C2 iki 

vasario mėn. 

susirinkimų protokolai 

Direktorius 

Klasių auklėtojai 

23. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie apklausos 

rezultatus per klasės tėvų 

susirinkimus 

II-ame mokslo 

metų 

pusmetyje 

pagal klasių 

auklėtojų 

darbo planus 

Direktoriaus atmintinė 

C1 iki susitikimo, 

klasės auklėtojo 

atmintinė C2 iki 

birželio mėn., 

susirinkimų protokolai 

Direktorius 

Klasių auklėtojai 

24. Kiti bendri klasės ir tėvų 

renginiai, susitikimai 

Pagal klasių 

auklėtojų 

darbo planus 

Klasių auklėtojų darbo 

planai 

Klasių auklėtojai 

25. Šeimos dienos organizavimas 

mokykloje, susitikimai su 

administracija, specialistais 

Gegužės mėn. Direktoriaus įsakymas 

dėl renginio 

organizavimo 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

26. Informacijos apie patyčias ir 

jų prevenciją skelbimas 

mokyklos  internetiniame 

puslapyje 

Mokslo metų 

eigoje 

  OPPKK 

Visam mokyklos personalui taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras 

 

27. MSG susitikimų metu aptarti 

pastebėtus patyčių atvejus 

MSG 

susitikimų 

metu 

MSG protokolas R1 iš 

karto po susitikimo 

  

MSG vadovai 

28. Įtariamų arba faktinių patyčių 

atvejų sprendimo procedūros 

taikymas (P1) 

Mokslo metų 

eigoje 

Patyčių atvejų 

registracijos protokolai 

Mokyklos 

darbuotojai, 

įtardami arba 



pastebėję 

patyčias 

29. Skatinti darbuotojus patyčių 

atvejus žymėti patyčių 

registravimo žurnale. 

Mokslo metų 

eigoje 

Patyčių registracijos 

žurnalas 

Mokyklos 

darbuotojai, 

įtardami arba 

pastebėję 

patyčias 

30. Personalo supažindinimas su 

nuobaudų kopėtėlėmis arba jų 

priminimas 

Rugsėjo mėn. Darbuotojų 

susirinkimo atmintinė 

C4, po susirinkimo 

Direktorius 

Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, pastebėjus nukrypimus nuo programos ir atsižvelgiant 

į instruktorės pastabas, pasiūlymus 

 

31. Paprastų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

Mokslo metų 

eigoje 

Nukrypimų šalinimo 

forma A1 kai 

nustatomas paprastas 

nukrypimas 

Mokyklos 

darbuotojai 

pastebėję 

nukrypimą 

32. Rimtų/sistemingų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

Mokslo metų 

eigoje 

Nukrypimų šalinimo 

forma A2, kai 

nustatomas 

nukrypimas 

Direktorius 

33. Konsultacijos su programos 

instruktore 

Mokslo metų 

eigoje 

  Programos 

koordinatorius 

34. OPPKK susitikimas su 

programos instruktore 

Gruodžio 

mėn. 

OPPKK protokolas Programos 

koordinatorius 

 

       Planas parengtas 2019-2020 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir 

įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje. 

 

 

 

 

 


