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I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

     Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau-Mokykla) – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga - vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, teikia mokymą pagal formaliojo ugdymo (pradinio ir pagrindinio ugdymo) ir neformaliojo  švietimo programas 1-10 klasėse.  

              Vadovaudamasi daugiafunkcių centrų koncepcija, Mokykla dirba ir veiklą organizuoja pagal Visos dienos mokyklos modelį ir taip pat teikia kitas švietimo, 

kultūros, sporto, užimtumo paslaugas Kartenos seniūnijos bendruomenei: švietimo pagalbą, specialųjį ugdymą. Mokyklos sporto, treniruoklių ir aktų salėmis 

naudojasi Kartenos sporto klubo ,,Kartena“ nariai, Kretingos sporto mokyklos ugdytiniai, Kartenos bendruomenės centro ir Kartenos kultūros centro veiklų dalyviai, 

kiti Kartenos seniūnijos gyventojai. Muziejuje - edukacijos centre, Amatų dirbtuvėje organizuojamos edukacinės veiklos, atvira erdvė jaunimui, jaunoms šeimoms, 

senjorams, kitiems miestelio bendruomenės nariams pagal poreikius.  

              2019-2020 m. m. buvo teikiamos: ikimokyklinio ugdymo paslauga (darželio grupė (vaikams nuo 2 metų) ,,Kiškučiai“ (ugdoma 16 vaikų), darželio grupė 

(vaikams nuo 3 metų) ,,Boružėlės“ (ugdoma 20 vaikų)), darželio grupė (vaikams nuo 3 metų) ,,Nykštukai“ (ugdoma 14 vaikų)), priešmokyklinio ugdymo paslauga 

(priešmokyklinio ugdymo grupė 6 metų vaikams ,,Bitės Ritės mokyklėlė“ (ugdoma 14 vaikų)). 

 

Mokinių ir klasių komplektų skaičius 

skirtingais mokslo metais (mokyklos 

duomenimis) 

Mokslo metai Komplektų skaičius Mokinių skaičius 

2017 – 2018 m. m. 17 (iš jų – 3 komplektai Kalniškių 

pradinio ugdymo skyriuje) 

202 (iš jų - 13 Kalniškių pradinio ugdymo 

skyriuje) 

2018 – 2019 m. m. 15 (iš jų – 1 komplektas Kalniškių 

pradinio ugdymo skyriuje) 

201 (iš jų - 3 Kalniškių pradinio ugdymo 

skyriuje) 

2019 – 2020 m. m. 14 204 

2020 – 2021 m. m. 14 204 

 

 



Mokinių, paliktų kartoti kursą, skaičius 2017 – 2018 m. m. 

 

2018 – 2019 m. m. 

 

2019 – 2020 m. m. 

1 - - 

 

Mokytojų  skaičius 2017 – 2018 m. m. 2018 – 2019 m. m. 2019 – 2020 m. m. 

38 38 35 

 

            Mokykloje užtikrintas maitinimo organizavimas, maistas gaminamas mokyklos valgykloje. Nemokamas maitinimas 2019-2020 m.m. skirtas 45 mokiniams 

(29,41 %), iš jų: Pu – 2 mokiniai (14,29 %), 1-4 klasių – 11 mokinių (17,74 % ), 5-8 klasių – 18 mokinių (33,33 %), 9-10 klasių – 14 mokinių (60,87 %).  

           Mokiniai į mokyklą pavežami organizuojant ir derinant įvairius pavėžėjimo būdus, iš viso pavežami 74 mokiniai, 53,62 %, iš jų mokykliniu autobusu 3 

maršrutais ryte ir 2 maršrutais po pamokų - 34 mokiniai, 46%).  

Visiems mokiniams pagal poreikį švietimo pagalbą teikė, emociškai saugią ugdymosi aplinką užtikrinti padėjo 1 socialinis pedagogas, 1 specialusis 

pedagogas, 1 logopedas, 4 mokytojo padėjėjai. Psichologinė pagalba buvo užtikrinama bendradarbiaujant su Kretingos švietimo centro Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriumi (NŠA projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ dėka mokykloje 0,5 et. dirbo psichologas). Vadovaujantis Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros (toliau – NMVA)  vykdyto Mokyklos veiklos išorinio rizikos vertinimo (2019 m. gegužės 15-16 d.)  išvadomis (Kretingos rajono Kartenos 

mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos išorinio rizikos vertinimo ataskaita 2019-06-14 Nr. A-44) - švietimo pagalba mokykloje vykdoma tinkamai.  

Mokykloje įgyvendinta patyčių prevencijos programa OLWEUS ir įdiegta šios programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS. 2019 m. gegužės 23 d. buvo 

atliktas prevencinės programos veiklos auditas, Mokykla sertifikuota ir jai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas 2019-2020 m.m. 

            Saugią aplinką Mokykloje užtikrinti padeda ir Maltos ordino bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas Socialinis vaikų dienos 

centras, kurį lanko 32 mokiniai (20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir 12 mokinių teikiama priežiūros po pamokų paslauga).  Šiems vaikams ir jų šeimoms 

organizuojama švietimo pagalba (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, psichologo), padedama atlikti namų darbus, pasirengti 

pamokoms, turiningai, prasmingai užimamas jų laisvalaikis, vykdoma priežiūra. Socialiniame dienos centre veiklą organizuoti padeda ir kvalifikuoti specialistai, ir 

mokyklos mokiniai, bendruomenės nariai, tėvai – savanoriai.  

Šeimos Iš viso 

2018 – 2019 m. m. 2019 – 2020 m. m. 

Socialiai remtinos šeimos  25 28 

Probleminės šeimos (be disfunkcinių)  28 25 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos  4 6 

Pilnos šeimos  112 112 

Nepilnos šeimos  30 25 

Vaikų globos namų vaikai  - - 

 



Mokiniai, gaunantys 

nemokamą maitinimą 

Mokslo metai  Mokinių skaičius  Procentas nuo bendro (m. m.) mokinių skaičiaus 

2017-2018 m. m. 51 34 % 

2018 – 2019 m. m. 44 29.53 % 

2019 – 2020 m. m. 45 29.41 % 

2020-2021 m. m. 48 32,21 % 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičius  
(iš viso) 

2018 – 2019 m. m. 

 

2019 – 2020 m. m. 

29 25 

 Logopedo pagalba 37 28 

 Mokytojo padėjėjo pagalba 4 6 

           2019-2020 mokslo metais (lyginant I ir II pusmečių bei metinius įvertinimus, rezultatus) pasiekti aukštesni šie rodikliai: pakilo 5-10 klasių mokinių metinio 

pažymio vidurkis: I pusmečio -7,4; metinio-7,49 (pokytis +0,09); aukštesnis kokybės procentas: I pusmečio – 29,32%; metinio - 32,8% (pokytis +3,48%). Lyginant 

trejų metų kokybės duomenis (2018-2020 m.) pokytis +9,19% (2018 m.- 23,61%, 2019 m. – 26,7%, 2020 m.- 32,8%); 2019-2020 m. m. pakilo mokinių pažangumas: 

I pusmečio – 89,07%; metinio – 98,72% (pokytis +9,65%). Padaugėjo puikiai ir gerai besimokančių mokinių: I pusmetį – 7 mokiniai; metiniame- 11, du iš jų mokosi 

vien tik 10 (puikiai). Džiugu, kad sumažėjo praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis 1 mokiniui, (2019 m. - 3,99 p., 2020 m.- 1,27 p. (pokytis -2,72 p.). 

Nors nežymiai, bet pavyko pagerinti 10 klasės mokinių lietuvių kalbos ir matematikos rezultatus (aukštesni pažymio vidurkiai): lietuvių kalbos ir literatūros I 

pusmečio - 4,85; metinio-5,08 (pokytis +0,23); matematikos: I pusmečio – 5,15; metinio-5,54 (pokytis +0,39). 

          Mokykla sėkmingai siejo formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą, vykstantį tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų, leidžiantį mokiniams pasiekti gerų 

neakademinių pasiekimų. Bendradarbiaujant su Mokyklos patalpose veikiančiu Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialu bei Kretingos 

kultūros centro Kartenos skyriumi ir sporto klubu ,,Kartena“ organizuojamos edukacinės programos, kultūriniai ir sportiniai renginiai, vaikų ir suaugusiųjų 

neformalusis švietimas. Neformaliajam mokinių švietimui buvo skirta 20 ugdymo plano valandų (100%), pasiūlyta 14 programų (dalyvavo 92,75% mokinių, pokytis 

lyginant su 2018 m. +2,52 %). Mokiniai pagal poreikį rinkosi 4 NVŠ programas: ,,Populiariosios muzikos grupė“, ,,Vaikų informacijos ir laisvalaikio centras“, 

,,Vaikų tinklinio treniruotės“, ,,Sportiniai šokiai“, kuriose dalyvavo 47,57 % mokinių (pokytis lyginant su 2018 m. +13,74 %). Mokiniams sudarytos sąlygos lankyti 

Kretingos sporto mokyklos Bendrojo fizinio rengimo futbolo  treniruotes (2 grupės) mokykloje (dalyvauja 45 mokiniai, 32,61 %, pokytis lyginant su 2018 m. 6,29 

%).   

         Įgyvendinant ugdymo planą, mokiniai galėjo tenkinti individualius ugdymosi poreikius: 9-10 klasių mokiniams buvo pasiūlyta rinktis anglų kalbos, lietuvių 

kalbos, matematikos modulius (skirtos 5 val.); 5-10 klasių mokiniams – pasirenkamąjį menų dalyką – šokį, 8 klasės mokiniams – pasirenkamąjį informacinių 

technologijų kursą. Ugdymo karjerai programa įgyvendinama kaip pasirenkamasis dalykas 5-10 klasėse skiriant po 1val. Ugdomojoje veikloje stebimi sėkmingi 

pedagoginės veiklos pokyčiai: efektyviau stebima ir fiksuojama mokinio asmeninė pažanga; tobulinami kaupiamojo vertinimo metodai;  mokytojai  pamokose 



naudoja e. pratybas, įtraukia patyriminius ugdymo metodus (sieja ugdomąją medžiagą su praktika); pamokos tapo vaizdesnės (ugdymo turiniui perduoti naudoja 

IKT (multimedia, planšetinius kompiuterius); taiko inovatyvius, mokinius motyvuojančius, vertinimo ir įsivertinimo būdus (,,Kahoot“ programėlę ir pan.); rengiamos 

metodinės dienos, kuriose aktyviau imta dalintis gerąja patirtimi, stebint kolegų pamokas. Organizuojamos netradicinio ugdymo dienos mokykloje įgalina  

veiksmingą dalykų integraciją, atskirų amžiaus tarpsnių mokinių bendradarbiavimą, jų saviraišką. Ugdomojoje veikloje daugiau laiko ir dėmesio skiriama praktinių 

gebėjimų ir įgūdžių lavinimui dirbant grupėse, pristatant atliktus darbus. Didėja skaičius pamokų, organizuojamų kitose edukacinėse erdvėse: gamtoje, muziejuose, 

įmonėse ir panašiai. Nuo 2019-09-01  vykdomos projekto ,,How to survive in nature“ pagal ,,Erazmus+“ programos 2 pagrindinį veiksmą ,,Mokyklų mainų strateginė 

partnerystė“ integruoto patyriminio mokymosi kitose edukacinėse aplinkose, ypač gamtoje, veiklos, kuriose dalyvauja 116 mokinių (56,84 % nuo visų ugdomų 

mokinių) iš 1-8 klasių.  

II. OLWEUS APKLAUSOS TRUMPA ANALIZĖ 

         Nuo 2017 metų lapkričio mėnesio mokykloje vyksta Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos. Apklausos duomenys parodo realią  situaciją, 

kokia padėtis mokykloje patyčių atžvilgiu, į ką labiau reikia atkreipti dėmesį. Vykdytų apklausų rezultatai dalyvavimo Olweus programoje laikotarpiu   kito:  

Mokinių, patyrusių patyčias, % skirtingais 

mokslo metais 

Metai Mokinių, patyrusių patyčias, % Pokytis % 

2017  m. 28,9 %  

2018 m. 19,4 % -9,5 % 

2019 m. 22,7 % +3,3 % 

 

         Padidėjęs patyčių kiekis skatina iš naujo analizuoti taikomų patyčių prevencijai skirtų priemonių efektyvumą. Viena iš prielaidų, jog Olweus programos 

įgyvendinimo metu sustiprėjo mokinių gebėjimas patyčias atpažinti ir jas identifikuoti. Mokiniai geba  atsakingiau vertinti nederamą mokinių elgesį ir apie jį pranešti 

mokyklos darbuotojams, todėl ir patiriamų patyčių skaičius padidėjo. Apklausos rezultatai buvo pristatyti  mokyklos bendruomenei: mokiniams, tėvams, mokyklos 

darbuotojams. Vertindami apklausos duomenis, galime pasidžiaugti, kad sumažėjo patyčių kiekis tarp mergaičių: nuo 31,8 % iki 14,3 %. 6 klasėje (33,3 %)  ir 10 

klasėje (30,0 %)  patyčių kiekis išliko didelis, todėl šių klasių  mokiniai ir jų auklėtojos  atidžiau išanalizavo situaciją ir  nusprendė, kad dalies mokinių 

tarpasmeniniuose santykiuose egzistuojanti įtampa, nesutarimai, konfliktai lemia padidėjusį  patyčių skaičių. Atkreipėme dėmesį, kad patyčios dažniausiai vyksta 

koridoriuose ir lauke pertraukų metu, klasėse, kai nėra mokytojo, sporto salėje ir persirengimo kambariuose. Daugiausia vyrauja žodinės patyčios.  



 

III. PROGRAMOS VYKDYMAS NUOTOLINIU BŪDU 

            Mokykla neblogai apsirūpinusi ugdymo(si) procesui reikalinga įranga ir priemonėmis, tinkamai panaudojami mokyklos ištekliai. Visose klasėse yra 

kompiuteriai, projektoriai, mokyklos biblioteka aprūpinta vadovėliais, mokymui(si) reikalinga literatūra, skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis. IKT ištekliais 

geba naudotis mokytojai. Ugdymo procese naudojami mobilieji kompiuteriniai įrenginiai (planšetės). Nuo 2020 metų kovo  iki birželio mėn. šalyje paskelbtos 

ekstremalios situacijos (karantino) metu (dėl COVID-19) mokykla gana sėkmingai organizavo ugdymo procesą nuotoliniu būdu, panaudodama: virtualią mokymosi 

aplinką EDUKA klasė 1-10 klasių mokiniams, kurioje buvo pateikiamos interaktyvios, skaitmeninės pamokų užduotys, skirtos individualizuoti , diferencijuoti, 

personalizuoti mokymą, gauti individualų grįžtamąjį ryšį ir įvertinti mokinio mokymąsi, pa(si)tikrinti mokinio pažangą; informacines sistemas: ,,Tamo“ 1-10 klasių 

mokiniams ir ,,Mūsų darželis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniams;  EMA pratybas ir kitus nuotolinio mokymo įrankius: Viber, Skype, Facebook, 

Messenger, ZOOM, el.p. ir pan., kurie padėjo pasiekti ugdymo(si) nuotoliniu būdu tikslus, organizuojant vaizdo pamokas, konferencijas, konsultacijas, klasės 

valandėles, tėvų susirinkimus ir kt. Nuotoliniam bendravimui vadybos, metodinės veiklos, ugdymo proceso organizavimo klausimams spręsti tinkamai ir sėkmingai 

pritaikyta virtuali aplinka ,,Discord“. Buvo užtikrinti mokinių IKT poreikiai ir sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu (išdalinti kompiuteriai, nupirktos interneto 

prieigos paslaugos ir kt.).  

           Mokykloje  buvo susitarta, kada ir kaip nuotoliniu būdu bus teikiama specialioji pedagoginė, psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba mokiniams ir jų 

tėvams dėl iškilusių sunkumų. Dirbdami nuotoliniu būdu, tęsėme ir Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimą. Ugdymui persikėlus į elektroninę erdvę, 

šiek tiek  padidėjo elektroninių patyčių tarp vaikų. Mokytojai, pastebėję patyčias, iš karto į jas reaguodavo: įspėdavo mokinius žodžiu, pranešdavo klasės auklėtojai, 

o auklėtojai pranešdavo  mokinio  tėvams. Vaikams, patyrusiems patyčias, ir tiems, kurie tyčiojosi, buvo teikiama psichologo ir socialinio pedagogo pagalba – 



konsultacijos, pokalbiai nuotoliniu būdu. Mokytojai apie patyčias pranešdavo socialinei pedagogei, o ji patyčių atvejus regis truodavo ,,Smurto ir patyčių atvejų 

registracijos žurnale“. Su mokiniais klasės auklėtojai  aptarė virtualaus bendravimo etiką, saugumą internete, kokios yra  elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi 

metu, kaip apsaugoti save bendraujant internetu ir kaip jiems reikėtų elgtis, jei patiria elektronines patyčias. 

IV. MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

   Tikslas - Patyčių pasireiškimo atvejų mažinimas siekiant užtikrinti saugią aplinką mokykloje.  

   Uždaviniai: 

1. Vykdyti OPKUS, laikantis OP standarto reikalavimų, peržiūrėti OPKUS dokumentus, juos koreguoti vadovaujantis OPKUS audito auditorių išvadomis. 

2.  Organizuoti 3-10 klasių mokinių Olweus patyčių tyrimą, išanalizuoti jo rezultatus su mokyklos darbuotojais ir mokiniais, pristatyti tyrimo rezultatus 

mokyklos bendruomenei. 

3.  Efektyvinti mokyklos darbuotojų budėjimą koridoriuose ir lauko erdvėse laikantis ugdymo organizavimo sąlygų užtikrinimo reikalavimų dėl COVID -19. 

4. Klasių valandėlių ir individualių pokalbių/konsultacijų metu akcentuoti mokinių elgesį ir tarpusavio santykius, didesnį dėmesį atkreipiant į 3, 4, 6, 8 klases.  

5.  Suorganizuoti bent 4 renginius, skirtus patyčių prevencijai, įtraukiant mokyklos bendruomenę į veiklas. 

6. Esant nuotoliniam mokymui OPKUS programą įgyvendinti Microsoft Teams platformoje. 

 

V. VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas - Patyčių pasireiškimo atvejų mažinimas siekiant užtikrinti saugią aplinką mokykloje.  

 

Uždavinys 1. Vykdyti OPKUS, laikantis OP standarto reikalavimų, peržiūrėti OPKUS dokumentus, juos koreguoti vadovaujantis OPKUS audito 

auditorių išvadomis. 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

1.1. Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistemos (OPKUS) plano rengimas, jo 

aptarimas MSG, tvirtinimas, suderinimas su 

OPKUS instruktoriumi. 

2020 m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

Direktoriaus įsakymu patvirtintas OPKUS planas  Direktorė, 

Olweus programos 

mokykloje vykdymo 

koordinatorė (toliau-

Koordinatorė),  MSG vadovai  

1.2. OPKUS dokumentų peržiūra ir koregavimas 

atsižvelgiant į OPKUS audito auditorių 

išvadas. 

2020 m. lapkritis Direktoriaus įsakymu patvirtintas OPKUS planas, 

MSG, Drausminimo kopėtėlės, patyčių 

registravimo žurnalas 

Direktorė, 

Koordinatorė,   

MSG vadovai 



1.3. Mokyklos darbuotojų supažindinimas su 

pakoreguotu OPKUS planu ir OPPP 

procedūromis (dokumentas Nr. P1). 

2020 m. lapkritis C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo;  

R1 formos pildymas iš karto po susirinkimo. 

Direktorė, 

MSG vadovai 

1.4. OPKUS klasių valandėlių organizavimas 1-10 

klasėse. 

Du kartus per 

mėnesį, 2020 m. 

rugsėjis-2021 m. 

birželis 

Fiksavimas TAMO dienyne, skiltyje ,,Klasės 

valandėlė“, nurodant ,,OPKUS klasės valandėlė“, 

užrašant temą, veiklą, metodus ir būdus, rezultatą. 

Klasių vadovai 

1.5. Patyčių prevencijos taisyklių laikymasis 

(reikalui esant, OPKUS procedūrų, 

sprendžiant patyčių atvejus, taikymas). 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo metus 

(2020-12-15 ir 2021-04-30) 

Klasių vadovai 

1.6. Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistemos (OPKUS) plano 2020-2021 m.m. 

vykdomų veiklų viešinimas mokyklos 

interneto svetainėje 

www.kartena.kretinga.lm.lt  ir mokyklos 

,,Facebook“ paskyroje.  

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

OPKUS planas viešinamas mokyklos interneto 

svetainėje www.kartena.kretinga.lm.lt 

Koordinatorė,  

Kompiuterinių sistemų 

inžinierius,  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

1.7. MSG susitikimų organizavimas. 2020 m. rugsėjis; 

2020 m. lapkritis; 

2021 m. sausis; 

2021 m. kovas; 

2021 m. gegužė 

R1 formos pildymas iš karto po kiekvieno 

susitikimo;  

C1 formos pildymas iki audito/palaikomojo 

susitikimo. 

MSG vadovai, 

 

Direktorė 

1.8. Mokymai MSG vadovams. ,,Supervizijos“ 2020 m. gruodis MSG protokolas R1 Instruktorė 

Dalia Bortnikienė 

 

1.9. Mokymai naujiems darbuotojams 2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

R3 formos pildymas iš karto pasibaigus 

mokymams; 

C1 formos pildymas iki audito/palaikomojo 

susitikimo. 

Instruktorė 

Dalia Bortnikienė 

Direktorė 

1.10. Mokyklos darbuotojų susirinkimų 

organizavimas. 

2020 m. spalis; 

2021 m. kovas 

C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo Direktorė 

1.11. OP koordinacinio komiteto susirinkimų 

organizavimas. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

Susirinkimų protokolai Koordinatorė 

http://www.kartena.kretinga.lm.lt/
http://www.kartena.kretinga.lm.lt/


Uždavinys 2. Organizuoti 3-10 klasių mokinių Olweus patyčių tyrimą, išanalizuoti jo rezultatus su mokyklos darbuotojais ir mokiniais, pristatyti tyrimo 

rezultatus mokyklos bendruomenei. 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

2.1. Olweus mokinių patyčių tyrimo 3-10 klasėse 

organizavimas. 

2020 m. 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

C1 formos pildymas gavus apklausos rezultatus Direktorė 

2.2. Tyrimo rezultatų analizė su koordinacinio 

komiteto nariais ir MSG vadovais. 

2021 m. sausis OP koordinacinio komiteto susirinkimo protokolas Koordinatorė,  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2.3. Tyrimo rezultatų analizė su Mokinių tarybos 

nariais, rekomendacijų parengimas. 

2021 m. sausis C3 formos pildymas iš karto po susirinkimo; R4 

formos pildymas iš karto po susirinkimo. 

 

Mokinių tarybos kuratorius 

2.4. Tyrimo rezultatų pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

2021 m. vasaris-

kovas 

C1 formos pildymas iš karto po susirinkimo; 

 C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo;  

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo metus 

(2020-12-15 ir 2021-04-30). 

Direktorė, 

  

Klasių vadovai 

Uždavinys 3. Efektyvinti mokyklos darbuotojų budėjimą koridoriuose ir lauko erdvėse laikantis ugdymo organizavimo sąlygų užtikrinimo reikalavimų 

dėl COVID -19.  

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

3.1. Mokyklos darbuotojų (mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų ir kt.) budėjimo 

organizavimas koridoriuose, lauko erdvėse, 

atsižvelgiant į tyrimo išvadose nurodytas 

nesaugias zonas. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

Mokytojų budėjimo grafikas;  

C1 formos pildymas iki audito/palaikomojo 

susitikimo. 

Koordinatorė,  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Direktorė 

 

3.2. Mokyklos darbuotojų (mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų ir kt.) budėjimo grafiko 

koregavimas, suaktyvinant mokytojų budėjimą 

laikantis ugdymo organizavimo sąlygų 

užtikrinimo reikalavimų dėl COVID-19. 

 

2020 m. rugsėjis; 

2021 m. sausis; 

2021 m. kovas 

Mokytojų budėjimo grafikas;  

 

 

C1 formos pildymas iki audito/palaikomojo 

susitikimo. 

Koordinatorė,  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Direktorė 



Uždavinys 4. Klasių valandėlių ir individualių pokalbių/konsultacijų metu akcentuoti mokinių elgesį ir tarpusavio santykius, didesnį dėmesį 

atkreipiant į 3, 4, 6, 8 klases.  

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

4.1. Klasių valandėlių organizavimas mokinių 

mandagaus, skatinamo elgesio, etikos normų, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, tolerancijos, 

tarpusavio santykių tarp mokinių gerinimo 

temomis. Organizuojant klasių valandėles 3, 4, 

6, 8 klasėse didesnį dėmesį atkreipti į patyčių 

sąvoką, patyčių formas bei patyčių prevencijos 

priemones, klasės bendruomenės telkimą; 

padedant klasių vadovams, socialiniam 

pedagogui, psichologui, atnaujinti klasės 

taisykles. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo metus 

(2020-12-15 ir 2021-04-30). 

Klasių vadovai 

4.2. Sudėtingesnių patyčių atvejų analizė ir 

konstruktyvių sprendimų paieška. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo metus 

(2020-12-15 ir 2021-04-30). 

Klasių vadovai 

4.3. Teigiamo pageidaujamo mokinių elgesio 

skatinimas. Metinio geriausios klasės 

konkurso ,,Kartenos ąžuolo klasė“ 

organizavimas. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

Kiekvienos klasės elgesio taisyklių vizualizavimas 

mokykloje. 

Klasių vadovai,  

Koordinatorė,  

Direktorė 

Uždavinys 5. Suorganizuoti bent 4 renginius, skirtus patyčių prevencijai, įtraukiant mokyklos bendruomenę į veiklas. 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

5.1. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas. 

Pageidaujamo elgesio skatinimo mėnuo 

 ,,BE PATYČIŲ 2021“. 

Tradicinis prevencinis renginys ,,Naktis 

mokykloje“ 5-10 klasių mokiniams. 

Kūrybinių darbų konkursai, akcijos, skirtos 

patyčių ir smurto prevencijai: plakatų 

konkursas ,,Mandagaus elgesio kodeksas“, 

2020 m. lapkritis 

2021 m. kovas 

 

2021 m. gegužė 

 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

 

Informacijos apie veiklą viešinimas mokyklos 

interneto svetainėje www.kartena.kretinga.lm.lt  ir 

mokyklos ,,Facebook“ paskyroje. 

Koordinatorė, 

Jaunieji maltiečiai, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Mokinių tarybos kuratorius, 

Mokinių taryba, 

Klasių vadovai, 

Dalykų mokytojai, 

http://www.kartena.kretinga.lm.lt/


Linkėjimų siena – vaikų linkėjimai, 

komplimentai draugams. 

Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, 

mokymuose patyčių ir smurto prevencijos 

tema. 

 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

Kompiuterinių sistemų 

inžinierius  

5.2. Atviros pamokos, integruotos 

pamokos/veiklos, tėvų vedamos pamokos, 

Sėkmės istorijos (gerosios patirties sklaida). 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 

C1 formos pildymas iš karto po veiklos aptarimo; 

C4 formos pildymas iš karto po veiklos aptarimo. 

Direktorė 

 

Uždavinys 6. Esant nuotoliniam mokymui OPKUS programą įgyvendinti Microsoft Teams platformoje. 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys/priemonės pavadinimas Laikotarpis/data Dokumento Nr./terminas Atsakingi asmenys 

6.1. Susitarimų dėl ugdymo organizavimo 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu koregavimas, atsižvelgiant į situaciją, jų 

laikymasis. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 
(vykdant nuotolinį 

mokymą) 

C1 formos pildymas iš karto po susirinkimo 

 

Direktorė 

 

6.2. Elektroninių patyčių prevencijos priemonių 

taikymas, vykdant nuotolinį mokymą(si), 

pagal Drausminimo kopėtėlių žingsnelius. 

2020 m. rugsėjis-

2021 m. birželis 
(vykdant nuotolinį 

mokymą) 

Patyčių registravimo žurnalas Teams (vykdant 

nuotolinį mokymą); 

Patyčių registravimo žurnalo protokolai 

Koordinatorė, 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

____________________________________________________________ 

 

 


