
                                                                                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                               Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

                                                                                                                                                                               direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                                                                                                               įsakymu Nr. V1-27 

                                    

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 

2021-2022 m. m. 

            Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – Mokykla) vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikia 

mokymą pagal formaliojo ugdymo ir neformaliojo  švietimo programas 1–10 klasėse, organizuoja neformaliojo švietimo veiklas Kartenos seniūnijos 

bendruomenei: tenkina dalies Kartenos seniūnijos gyventojų poreikius, siūlydama ir teikdama švietimo, kultūros, sporto, užimtumo bei kitas paslaugas 

vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems.  

         Mokykloje mokosi  202 mokiniai. Švietimo pagalba nuolat teikiama: logopedo – 36 mokiniams (19,35 %), specialioji (mokytojo padėjėjo) – 7 

mokiniams (5,34 %), specialiojo pedagogo – 20 mokinių (15,27 %). Nemokamas maitinimas skiriamas 22 mokiniams (20 % 3-10 klasių mokinių). 

Parama mokymo priemonėms įsigyti skiriama 25 mokiniams (19,08 % 1-10 klasių mokinių). 9 vaikai auga 5 socialinės rizikos šeimose, 4 iš jų paskirta 

globa. Į mokyklą įvairiais pavėžėjimo būdais pavežama 80 mokinių (56,34 %), iš jų 38 mokiniai (47,5 %) pavežami mokykliniu autobusu. Teikiama 

pakankamai veiksminga psichologinė (mokykloje dirba psichologas 0,5 et.) bei socialinė pagalba, tenkinami vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi, 

saviraiškos poreikiai, užtikrinama sveika ir saugi ugdymo(-si) aplinka.  

         Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvauja mokyklinėse, rajoninėse, zoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, saviraiškos 

festivaliuose. Taip pat įvairios veiklos mokykloje skatina mokinius bendradarbiauti, pasirūpinti kitais ir savimi, vertybinės nuostatos mokiniams ugdomos 

įvairių valstybinių, tradicinių švenčių renginiuose, projektuose, akcijose. 

        Saugią aplinką mokykloje padeda kurti Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinis vaikų dienos centras. Dienos centrą lanko 25 vaikai. 9  iš jų yra 

socialinės rizikos šeimų ir 16 vaikų, kuriems teikiama priežiūros paslauga po pamokų. 

        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 % 

2020 m. 17,9 % -4,8 % 

 

 



 

        Vykdant patyčių prevencijos programą OLWEUS, klasės valandėlės vedamos 2 kartus per mėnesį, jose mokiniai aptaria įvairias patyčių situacijas.  

Apklausos rezultatai  pristatomi ir aptariami mokyklos darbuotojų susirinkimuose, MSG grupių užsiėmimuose, klasių auklėtojai pristato ir aptaria su 

auklėjamąja klase susijusius apklausos rezultatus. Koreguojamas budėjimo grafikas ir aktyvinamas darbuotojų  budėjimas vietose, kur patyčių situacijos 

kartojasi dažniausiai. Olweus programos procedūras žino ir geba taikyti visi mokyklos darbuotojai, jos primenamos mokyklos bendruomenės 

susirinkimuose, taikomos praktikoje bei nuolat fiksuojamos Patyčių atvejų registravimo žurnale. Administracijos bei mokytojų tarybos posėdžiuose 

kalbama apie procedūras bei susitarimus. Kiekvienais mokslo metais mokinių tėvai / globėjai detaliai informuojami apie mokyklos patyčių prevencijos 

veiklą bent viename bendrame visos mokyklos ir klasės tėvų susirinkime. 

        Rengiant OPKUS planą 2021-2022 m. m. buvo vadovautasi 2020 m. lapkričio mėn.  mokykloje vykusio OPPP audito išvadomis ir 

rekomendacijomis,  praėjusių mokslo metų OPKUS plano įgyvendinimo analize, KK ir MSG  susirinkimų nutarimais, mokinių tarybos ir administracijos 

pokalbių apie patyčias mokykloje turimais rezultatais. 

          Tikslas – Stiprinant pozityvią emocinę aplinką ir mokinių lyderystę bei saviraišką, mažinti patyčių pasireiškimo atvejų. 

          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. 

4. Tobulinti klasių valandėlių ir individualių pokalbių/konsultacijų ugdymo turinį. 

5. Organizuoti renginius, skirtus patyčių prevencijai. 

VEIKLOS TURINYS 
 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos turinys/priemonės 

pavadinimas 

Laikotarpis/data Dokumento Nr./ terminas Atsakingi asmenys 

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

auditorių išvadomis. 

1.1. OPKUS dokumentų peržiūra ir 

koregavimas atsižvelgiant į OPKUS 

audito auditorių išvadas 

2021 m. birželis –

rugpjūtis 

C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo; 

R1 formos pildymas iš karto po susirinkimo; 

Direktorė, 

Koordinatorė, 

MSG vadovai 

1.2. Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemos (OPKUS) plano 

2021 m. rugpjūtis 

- rugsėjis 

Direktoriaus įsakymu patvirtintas OPKUS 

planas.  

Direktorė, 

Olweus programos mokykloje 

vykdymo koordinatorė,  



rengimas, jo aptarimas MSG, 

tvirtinimas. 

MSG vadovai 

1.3. Mokyklos darbuotojų 

supažindinimas su pakoreguotu 

OPKUS planu ir OPPP procedūrų 

(dokumentas Nr. P1) priminimas. 

2021 m. rugsėjis Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo 

audito ir darbuotojų atmintinė C4 po 

susirinkimo 

Direktorius 

1.4. OPKUS klasių valandėlių 

organizavimas 1-10 klasėse. 

Du kartus per 

mėnesį,  

2021 m. rugsėjis- 

2022 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). 

2021 m .rugsėjis- 

2022 m. birželis 

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo 

metus (2021-12-15 ir 2022-04-30) 

Klasių vadovai 

1.6. MSG susitikimų organizavimas. 2021 m. rugsėjis 

2021 m. lapkritis 

2022 m. sausis 

2022 m. kovas 

2022 m. gegužė 

R1 formos pildymas iš karto po kiekvieno 

susitikimo; 

C1 formos pildymas iki audito/palaikomojo 

susitikimo 

 

MSG vadovai, 

 

Direktorė 

1.7. Mokymai naujiems darbuotojams 2021 m. rugsėjis R3 formos pildymas iš karto pasibaigus 

mokymams; 

Instruktorė 

1.8. Mokyklos darbuotojų susirinkimų 

organizavimas 

2021 m. rugsėjis- 

2022 m. birželis 

C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo Direktorė 

1.9. OP koordinacinio komiteto 

susirinkimų organizavimas. 

 

2022 m. vasaris Susirinkimo protokolas Koordinatorė 

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

tyrimo rezultatus mokyklos bendruomenei. 

 

2.1. Olweus mokinių patyčių tyrimo 3-10 

klasėse organizavimas. 

 

2021 m. lapkritis 

- gruodis 

C1 formos pildymas gavus apklausos 

rezultatus. 

Direktorė 



2.2. Tyrimo rezultatų analizė su 

koordinacinio komiteto nariais ir 

MSG vadovais. 

2022 m. vasaris OP koordinacinio komiteto susirinkimo 

protokolas 

Koordinatorė,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2.3. Tyrimo rezultatų analizė su Mokinių 

tarybos nariais, rekomendacijų 

parengimas. 

2022 m. vasaris C3 formos pildymas iš karto po susirinkimo 

R4 formos pildymas iš karto po susirinkimo 

Mokinių tarybos kuratorius 

2.4. Tyrimų rezultatų pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

2022 m. sausis- 

vasaris 

C1 formos pildymas iš karto po susirinkimo 

C4 formos pildymas iš karto po susirinkimo 

C2 formos pildymas 2 kartus per mokslo 

metus (2021-12-15 ir 2022-04-30) 

Direktorė, 

Klasių vadovai 

15. Akcija „Savaitė be patyčių" 2022 m. kovas  Socialinė pedagogė, 

Mokinių taryba, 

Jaunieji maltiečiai, 

Kasių vadovai 

3. Efektyvinti mokyklos darbuotojų budėjimą koridoriuose ir lauko erdvėse.  

 

3.1.  Mokyklos darbuotojų (mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų ir kt.) 

budėjimo organizavimas 

koridoriuose, lauko erdvėse, 

atsižvelgiant į tyrimo išvadose 

nurodytas nesaugias zonas. 

2021m. rugsėjis- 

2022 m. birželis 

Mokytojų budėjimo grafikas  

C4 formos pildymas 

Koordinatorė, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Direktorė 

4. Tobulinti klasių valandėlių ir individualių pokalbių/konsultacijų ugdymo turinį. 

 

4.1. Klasių valandėlių organizavimas 

mokinių mandagaus, skatinamo 

elgesio, etikos normų, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, tolerancijos, 

tarpusavio santykių tarp mokinių 

gerinimo temomis. Organizuojant 

klasių valandėles didesnį dėmesį 

atkreipti į patyčių sąvoką, patyčių 

formas patyčių prevencijos 

2021 m. rugsėjis 

– 2022 m. birželis 

R2 formos pildymas iš karto po klasės 

valandėlės  

Klasių auklėtojai. 



priemones, klasės bendruomenės 

telkimą.  

4.2 Įtariamų arba faktinių patyčių atvejų 

sprendimo procedūros taikymas (P1) 

2021m. rugsėjis -

2022 m. birželis 

P1 procedūrų protokolo pildymas Koordinatorė, 

Klasės auklėtojai 

4.3. Individualūs pokalbiai su mokiniais 2021m. rugsėjis -

2022 m. birželis 

C2 formos pildymas iš karto po pokalbio Klasių auklėtojai 

4.4. Paprastų nukrypimų fiksavimas ir 

šalinimas. 

 Rimtų/sistemingų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

2021m. rugsėjis -

2022 m. birželis 

A1/A2 formų pildymas iš karto po įvykio Koordinatorius 

4.5.  Olweus programos keturių patyčių 

prevencijos taisyklių taikymas. 

2021m. rugsėjis -

2022 m. birželis 

Patyčių registracijos žurnalo pildymas iš 

karto po įvykio 

Klasių auklėtojai, 

Mokytojai, 

Kiti mokyklos darbuotojai 

5. Organizuoti renginius, skirtus patyčių prevencijai. 

5.1. Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas. 

Tradicinis prevencinis renginys 

,,Naktis mokykloje“ 5-10 klasių 

mokiniams. 

Olweus diena mokykloje. 

2021 m. lapkritis 

 

2022 m. gegužė 

 

 

2022 m. balandis 

Informaciją apie veiklą viešinama 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, 

Kompiuterinių sistemų inžinierius 

5.2 Geros savijautos programos 

įgyvendinimas. 

2021 m. rugsėjis -

2022 m. sausis 

Informaciją apie veiklą viešinama mokyklos 

interneto svetainėje 

www.kartena.kretinga.lm.lt ir mokyklos 

,,Facebook“ paskyroje 

Koordinatorė, 

Psichologė, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

5.3. Mokymų ciklas (5 užsiėmimai) 5-10 

klasių mokiniams lyderystės, elgesio 

ir emocijų valdymo, saviraiškos 

įgūdžiams stiprinti.  

2021 m. rugsėjis -

2022 m. birželis 

Informaciją apie veiklą viešinama mokyklos 

interneto svetainėje 

www.kartena.kretinga.lm.lt ir mokyklos 

,,Facebook“ paskyroje 

Direktorė, 

Mokinių tarybos kuratorė, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

________________________________________________ 

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