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PROGIMNAZIJOS APRAŠYMAS 

 

2009-2010 metais mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei 2011-2013 

metais įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS).  

2013-10-07 mokykla gavo sertifikatą, patvirtinantį Olweus mokyklos vardo suteikimą 

2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metams.  

2015-09-03 mokykla gavo sertifikatą, patvirtinantį Olweus mokyklos vardo suteikimą 

2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metams.  

2018-08-08 mokyklai įteiktas Olweus mokyklos sertifikatas 2018-2019 ir 2019-2020 m. 

m. 

2020 metų rugsėjo 1 d. duomenimis priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–8 klasėse 

mokosi 627 mokiniai. Progimnazijoje dirba 73 darbuotojai, iš jų 58 pedagoginiai,15– aptarnaujančio 

personalo darbuotojų, 5 valgyklos darbuotojos.  

Vadovaujantis Olweus programos principais, progimnazijoje sukurta prevencinio darbo 

sistema, kuri integruota į bendrą progimnazijos veiklą. Visa progimnazijos bendruomenė įgijo žinių ir 

kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. 2019 m. atlikus  mokinių 

apklausą paaiškėjo, kad ilgalaikes patyčias patiriančių mokinių skaičius padidėjo 2%, nors tai 

neatitinka registruotų patyčių atvejų skaičiaus. Todėl būtina išsiaiškinti, kodėl mokiniai, patiriantys 

ilgalaikes patyčias apie tai nutyli ir niekam nepasisako, kodėl to nepastebi mokytojai ir kiti  mokiniai. 

Apie tokius atvejus nieko nežino ir tėvai.  

Siekiant sumažinti patyčių mastą progimnazijoje, programos veiklos organizuojamos 

vadovaujantis Olweus programos standartu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 ,,Dėl smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų 

ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“ tvarkos aprašu, Alytaus „Volungės“ 

progimnazijos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, Alytaus 

„Volungės“  progimnazijos Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

tvarkos aprašu ir Alytaus „Volungės“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos metiniu veiklos planu.   

 

PROGIMNAZIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Progimnazija įsipareigoja 2020–2021 m. m. toliau dirbti laikydamasi pasirašytos 

„Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sutarties“ numatytų 

reikalavimų, skatinti mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus laikytis teigiamo požiūrio į 



progimnazijoje vykdomą prevencinę veiklą ir bendradarbiauti, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių 

ir smurto. 

 

 

TIKSLAS 

 

 

Taikant Olweus programos prevencines priemones ir procedūras, ugdyti 

bendruomeniškumą bei kurti saugią progimnazijos aplinką, kurioje neliktų vietos patyčioms. 

 

UŽDAVINIAI 

 Stiprinti SEU klasių valandėlėse, mokyti vaikus atpažinti ir valdyti emocijas. 

 Panaudoti darbo nuotoliniu būdu 2020 m. kovo-birželio mėnesiais patirtis ir tinkamai 

pasirengti OLWEUS veiklų organizavimui esant karantinui. 

 Klasių auklėtojams tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi apie pavykusius renginius, 

valandėlėse taikytus ir mokiniams patrauklius metodus bei naudingą internetinę ar kitokią 

medžiagą. 

 Aktyvinti mokinių įtraukimą į programos veiklą, efektyviau bendrauti su mokinių taryba, 

skatinant mokinius aktyviau kalbėti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias, organizuojant 

renginius. 

 Šviesti tėvus patyčių prevencijos klausimais ir įtraukti juos į klasės bei programos 

įgyvendinimą, pravesti informacinius susirinkimus apie OLWEUS  programą 5 klasių 

mokinių tėvams. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atlikimo  

laikas 

Atsakingas 

1.  2020–2021 m. m. OPKUS veiklos plano 

papildymas ir uždavinių įgyvendimo 

priemonių aptarimas. 

Rugsėjo mėn. R. Daniškevičienė 

2.  Visų progimnazijos darbuotojų susirinkimai: 

 Mokinių apklausos duomenų panaudojimas 

patyčių prevencijos veiklos  planavimui. 

 Pokalbiai su klasių auklėtojais dėl 

OLWEUS valandėlių tematikos, formų ir 

metodų. 

 Mokinių apklausos rezultatų analizė ir 

išvadų panaudojimas veiklai tobulinti. 

 Patyčių prevencijos priemonių  

veiksmingumas mokinio saugumui, emocinei 

progimnazijos aplinkai. 

 

Rugpjūčio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Gegužės mėn. 

 

F. Džiautas, 

R. Daniškevičienė 

OLWEUS programos 

koordinacinė grupė 

 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

R. Daniškevičienė 

R. Daniškevičienė 

3.  OPKUS koordinacinio komiteto susirinkimas : 

 Programos įgyvendinimo veiklos analizė.   

Programos nuostatų ir taikomų priemonių 

tęstinumo užtikrinimas. 

 MSG susirinkimų tvarkaraščio sudarymas 

(priedas Nr.1). 

Rugsėjo mėn. 

 

 

R. Daniškevičienė 

4.  Penki MSG susirinkimai per mokslo metus 

(R1). 

Spalio, 

lapkričio, 

MSG vadovai 



sausio, kovo,  

gegužės 

mėnesiais  

5.  Naujų darbuotojų mokymai (R3). Rugsėjo mėn.  K. Baranauskienė 

6.  Mokytojų budėjimo per pertraukas tvarkos 

priežiūra ir koregavimas. 

Rugsėjo mėn. 

Vasario mėn. 

F. Džiautas  

 

7.  Penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimas ir 

išvadų panaudojimas programos veiklose. 

Rugsėjo-

lapkričio mėn. 

R. Masionienė 

5 klasių auklėtojai 

8.  Nacionalinė mokinių apklausa dėl patyčių 

masto progimnazijoje. 

Lapkričio mėn. D. Kuklienė  

A. Sadzevičienė 

9.  Informaciniai pokalbiai „Kibernetinių patyčių 

grėsmė“, „Bendravimo internetinėje erdvėje 

etika“ 5-8 klasėse 

 

Rugsėjo-spalio  

mėn. 

D. Kuklienė  

A. Sadzevičienė 

10.  4-ių taisyklių prieš patyčias reguliarus 

taikymas: 

 Klasėse – stendai su taisyklėmis prieš 

patyčias ir nuobaudų kopėtėlėmis. 

 OPKUS programa viešinama progimnazijos 

tinklalapyje, 3–8 klasių Olweus klasės 

valandėlių temos pildomos elektroniniame 

dienyne. 

Visus mokslo 

metus 

Klasių aukėtojai 

 

11.  Klasės valandėlės pagal OLWEUS modelį, bei 

rekomenduojamas temas. (apskaita Tamo 

dienyne) 

Dvi valandėlės 

kas mėnesį 

Klasių auklėtojai 

12.  Ne mažiau du mokinių tarybos susirinkimai 

per mokslo metus (R4). 

 

Mokinių tarybos veiklos efektyvinimas  

įgyvendinant OLWEUS patyčių prevencijos 

programą. 

 

Mokinių apklausos rezultatų aptarimas ir 

priemonių plano sudarymas. 

 

 

 

Spalio mėn. 
 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

R. Daniškevičienė 

 

 

 

R. Daniškevičienė 

E. Aleksandravičiūtė 

13.  Individualus darbas su mokiniais sprendžiant 

patyčių problemas, aiškinantis situacijas. 

Per mokslo 

metus 

R. Aleksonienė, 

R. Masionienė, 

klasių auklėtojai. 

14.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, 

sprendžiant patyčių problemas. 

Per mokslo 

metus 

Klasių auklėtojai, 

R. Aleksonienė, 

R. Masionienė 

15.  Tėvų informavimas apie OPKUS programą:  

 3 ir 5 klasių mokinių tėvų 

susirinkimuose;  

 Aktyvių tėvų sambūrio susirinkime; 

 visuotiniame mokinių tėvų susirinkime.  

Pagal 

susirinkimų 

grafiką, ne 

mažiau 2 kartus 

per metus 

F. Džiautas, 

klasių auklėtojai 

16.  Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimas 

pagal programos nustatytas formas. 

Užfiksavus 

nukrypimą 

F. Džiautas,  

R. Daniškevičienė 

17.  Nuolatinė informacijos apie patyčių prevenciją Visus mokslo R. Daniškevičienė 



sklaida progimnazijos bendruomenei 

(mokyklos internetinėje svetainėje, 

internetiniuose žiniasklaidos puslapiuose.) 

metus 

18.  Patyčių prevencijos renginiai: 

 Aktyviosios pertraukos kiemelyje. 

 

 

  Ugdymo diena diena  „Sportuok, bandyk, 

nugalėk!“. 

 

 Tarpklasiniai 5–6 kl. mokinių žinių 

konkursai „Ką žinau apie OLWEUS?“. 

  

 Akcija „Tolerancijai – TAIP,  

smurtui – NE!“.  

 

 Akcija „Savaitė be patyčių“. 

 

 Pavasario mankštiada „Pasijudink“. 

 

 Progimnazijos bendruomenės diena.  

 

Rugsėjo-spalio  

mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Lapkričio 16 d. 

 

 

Kovo mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Mokinių taryba 

 

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

R. Daniškevičienė, 

Mokinių taryba 

 

Klasių auklėtojai 

 

 

R. Aleksonienė, 

mokinių taryba 

Mokinių taryba, kūno 

kultūros mokytojai 

R. Daniškevičienė 

 

Parengė 

Rūta Daniškevičienė, OPKUS programos koordinatorė  

  

 

  


