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1.  GIMNAZIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje mokosi 237 mokiniai (su ikimokyklinio –priešmokyklinio  ugdymo grupe). Nuo 2015 metų 

prijungtas Vabalninko lopšelis darželis, kuris tapo ikimokykliniu skyriumi. Dirba 59 darbuotojai. Iš jų 37 pedagogai, o 22 kiti darbuotojai 

(bibliotekininkė, valytojai ir kt.). Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų komitetas, Metodinė taryba, kuria 

apjungia šešių metodinių grupių veikla: Kalbų, Tiksliųjų ir gamtos mokslų, Socialinių menų, kultūros mokslų ir dorinio ugdymo, Iki mokyklinio ir 

pradinio ugdymo, Klasių vadovų, Veiklos kokybės įsivertinimo. Periodiškai dirba Vaiko gerovės komisija. 

Gimnazija teikia ikimokyklinį ugdymą, bendrąjį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą Vabalninko miestelio ir 44 

aplinkinių kaimų vaikams ir paaugliams. Gimnazija taip pat vykdo neformaliojo vaikų švietimo programas.  Papildomai vykdomas kultūrinis ir 

sportinis švietimas, organizuojama vaikų poilsio stovyklų veikla. 

Vykdant Olweus prevencinę programą sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, sudarytos Mokymosi ir Supervizijų 

grupelės (MSG), išsiaiškintos pavojingos vietos gimnazijoje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas, atlikta mokinių apklausa, apklausos 

duomenys pristatyti gimnazijos bendruomenei. 2019 metų rudens apklausoje turėjo dalyvauti 130 mokinių,  dalyvavo 122 mokiniai iš jų 74 

berniukai ir 48 mergaitės.  2018 metų apklausoje dalyvavo 133 mokiniai, iš jų mergaitės 47, berniukai 86. Iš gautų duomenų galima pastebėti, kad 

gimnazijoje patyčių atvejų sumažėjo. 

2019 m. rudenį patyčias gimnazijoje patyrė 8,7 proc. mokinių, 2018 m.  – 9,2 proc. mokinių, Nors  mokinių, patiriančių 2019 m. patyčias sumažėjo 

0,5 proc., bet MSG susirinkimuose priimti nutarimai: stiprinti budėjimą, būtinai per mėnesį vesti 2 klasių valandėles susėdus ratu, į pokalbio temą 

integruoti patyčių problemas. Būtinai pildyti patyčių registracijos formas, pravesti korekcinius pokalbius ir pranešti tėvams. 2019 m. lapkričio 

mėnesio patyčių rezultatai išnagrinėti klasėse, MSG. Nustatytos vietos, kuriose mokiniai dažniausiai patiria patyčias, nustatytos problemiškiausios 

klasės – 4–os ir 5–os., išsiaiškintos naudojamos tarp mokinių sąvokos, sustiprintas ir pakoreguotas budėjimo grafikas.  

 



2. PAGRINDINIAI OLWEUS PROJEKTO VEIKLOS UŽDAVINIAI 2020–2021 M. M.: 

 

 sumažinti patyčių mąstą 5–ose ir 6–ose klasėse, 

 kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, 

 pildyti OPKUS prevencinės programos prieš patyčias dokumentus. 

 

Bendruomenė džiaugiasi gerėjančia ugdymosi aplinka, edukacinėmis erdvėmis ir pozityviu progimnazijos įvaizdžiu. Siekiame toliau 

formuoti mokinių vertybines nuostatas, palankią, sveiką, saugią, ekologišką aplinką. Dalyvaujame ir kituose prevenciniuose. 

Projektuose. 

 

3. GIMNAZIJOS VEIKLOS, ĮGYVENDINANT 2020–2021 M. M. IŠKELTUS UŽDAVINIUS IR „OLWEUS MOKYKLOS“ 

VEIKLOS PLANĄ, ĮSIPAREIGOJIMAI: 

 toliau vykdyti Olweus programos standartus, 

 toliau stebėti ir stabdyti patyčias, 

 siekti, kad Olweus veikloje dar aktyviau dalyvautų tėvai, 

 apie projekto reikalavimus, eigą, rezultatus nuolat informuoti tėvus,  

 reikalauti, kad visi bendruomenės nariai pildytų patyčių stabdymo protokolus, 

 reikalauti, kad bendruomenės nariai pildytų nusižengimų mokykloje aplanką, 

4. OPKUS TIKSLAI: 

 apsaugoti mokinius nuo patyčių gimnazijoje,  

 kurti gerą psichologinį klimatą gimnazijoje,  

 siekti gimnazijoje Olweus programos tęstinumo, 

 vadovautis Olweus programos standartu, 

 siekti, kad gimnazija gautų Sertifikuotos Olweus mokyklos vardą, 

 toliau ugdyti Olweus programoje įgytas bendrąsias kompetencijas. 

 

 



5.  OPKUS VEIKLŲ PLANAS 

 

Planas parengtas 2020-2021 metams (laikotarpiui nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. birželio mėn.). Planas tvirtinamas gimnazijos 

direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. OPKUS vykdymo planas pristatomas visų gimnazijos darbuotojų susirinkime, 

visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, saugomas direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais byloje ir atskirame OPKUS dokumentų 

segtuve, skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje https://www.vabalninkomokykla.lt.  

 

6. UŽDUOČIŲ, ATSAKOMYBIŲ, LAIKO RIBŲ, DOKUEMNTŲ IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos turinys  Data  Atsakingas asmuo  Dokumento pateikimo 

forma  

Dokumento 

pateikimo 

laikas  

Pastabos  

 
1.   

 

OPKUS plano rengimas, 

tvirtinimas  

2020 m. 

rugsėjo mėn.  

Dalė Markutienė  Planas  Rugsėjo  

mėn.  
Per rugpjūčio mėnesį 

sudaromas ir 

patvirtinamas OPKUS 

planas. 

 
2.   

 

Darbuotojų susirinkimai 2 

kartus per metus  

2020 m. 

lapkritis,  

2020 m. 

birželis 

Direktorius  C4 iš karto po susirinkimo  

C1 iki audito/palaikomojo 

susitikimo  

Iš karto po 

susirinkimų  

Susirinkimų protokolų 

kopijos pridedamos  

3.  

4

4 

I MSG susirinkimas: Naujų 

grupių narių pristatymas. 

„Olweus mokyklos“ 

privalumai. Budėjimo 

tvarkaraščio pristatymas ir 

derinimas. Patyčių 

registravimas. Pasiūlymai 

veiklos plano sudarymui. 

OPKUS klasių valandėlių 

pildymas elektroniniame 

dienyne. Tėvų susirinkimų 

aprašo tobulinimas. 

2020m. 

rugsėjis-

spalis  

MSG lyderiai,   

Gimnazijos OPKUS 

projekto koordinatorius 

R1 iš karto po susitikimo  

 

 Iš karto po susitikimo 

4.  II MSG susirinkimas: 2020 m. MSG lyderiai,   R1 iš karto po susitikimo   Iš karto po susitikimo 

https://www.vabalninkomokykla.lt/


Aktualių problemų 

nagrinėjimas. 

lapkritis-

gruodis 

Gimnazijos OPKUS 

projekto koordinatorius 

 

5.  III–as MSG susitikimas: 

Apklausos rezultatų 

nutarimų galutinis 

suformavimas, priėmimas ir 

paskelbimas vykdymui. 

Projekto silpnybių ir 

stiprybių išskyrimas. 

2021m sausis-

vasaris 

MSG lyderiai,  OPKUS 

projekto koordinatorius 
MSG susirinkimų 

protokolai R1 

 Iš karto po susitikimo 

6.  IV MSG susirinkimas: 

Tema pagal poreikį. 

2021 m. 

kovas-

balandis 

MSG lyderiai,   

Gimnazijos OPKUS 

projekto koordinatorius 

R1 iš karto po 

susitikimo  

 

 Iš karto po susitikimo 

7.  V–as MSG susitikimas. 

2020–2021 m. m. uždavinių 

įgyvendinimas, rezultatai, 

problemos, klaidos, jų 

sprendimo būdai. 

2021m. 

gegužė-

birželis 

MSG lyderiai,   

Gimnazijos OPKUS 

projekto koordinatorius 

R1 iš karto po 

susitikimo  

 

 Iš karto po susitikimo 

8.  Patyčių tema yra įprastinė 

pokalbių su mokiniais tema. 

Nuolat Visi gimnazijos 

mokytojai 

  Patyčių, draugystės 

klausimas paliečiamas ir 

individualių pokalbių 

metu. Mokiniai supranta, 

kad visiems mokytojams 

yra svarbus draugiškumo 

klausimas, iš mokytojų 

rūpestis matyti 

kiekvienoje kasdieninėje 

gimnazijos gyvenimo 

situacijoje. Šių pokalbių 

tikslas – išsiaiškinti, ar 

klasės mokiniai tyčiojasi 

iš kitų arba mato kitus 

mokinius dalyvaujant 

patyčiose. Mokiniai taip 

pat gali dalintis mintimis 



apie psichologinį klasės 

mikroklimatą. 

 
9.  

 

Mokymai naujiems 

darbuotojams  

Mokslo metų 

eigoje  

Instruktorius, 

direktorius  

R3 iš karto, 

pasibaigus 

mokymams  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Iš karto pasibaigus 

mokymams  

Mokymai vedami pagal 

individualų susitarimą  

 
10.   

 

Anketinė mokinių apklausa  

Olweus klausimynas  

2020 m. 

lapkritis -

gruodis 

Instruktorius ir 

koordinatorius  

C1 gavus anketinius 

rezultatus  

Gavus anketinius 

rezultatus  

Apklausos rezultatai 

apžvelgiami mokyklos 

mokytojų tarybos posėdyje, 

klasių valandėlių metu, klasių 

tėvų susirinkimuose.  

 
11. .

  

 

Budėjimo mokykloje grafiko 

sudarymas ir koregavimas  

2020 m. 

rugsėjis, 

2021 m. 

sausis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Budėjimo grafikai 

pridedami  

 
12.  

 

Keturių patyčių prevencijos 

taisyklių aktyvus ir nuoseklus 

taikymas  

Visus mokslo 

metus  

Klasių vadovai  C2 rugsėjo mėn.  

kovo mėn.  

2020 m. rugsėjis  

2021  m. sausis  

 

Dalykų mokytojai 

integruoja patyčių temas į 

dalykų mokymo programas 

 

 
13.  

 

Olweus klasių valandėlių 

vedimas  

Du kartus per 

mėnesį (esant 

poreikiui 

daugiau nei 2 

kartus)  

Klasių vadovai  R2 iš karto po 

klasės valandėlės  

Iš karto po klasės 

valandėlės  

Klasių valandėlių grafikai 

pridedami  

 
14.   

 

Mokinių tarybos susirinkimai 

2 kartus per metus  

2020m. 

gruodis 

2021 m. 

balandis 

 

Mokytojas, 

koordinuojantis 

mokinių tarybos veiklą. 

Mokinių tarybos 

pirmininkė Kristina 

Rakūnaitė 

R4 iš karto, 

pasibaigus 

susirinkimui  

Iš karto pasibaigus  

susirinkimui  
Mokinių taryba kalba apie 

tai, kas yra svarbu 

vaikams. Mokiniai įtraukti 

į demokratišką veiklą prieš 

patyčias ir asocialų elgesį. 
 

 
15.  

 

Individualūs pokalbiai su 

mokiniais  

Visus mokslo 

metus  

Klasių vadovai,  

OPKUS projekto 

koordinatorius  

C2  Iškarto po pokalbio Pastebėjus patyčių atvejus 

vyks individualūs 

pokalbiai su patiriančiu 



patyčias ir su skriaudėju 

bei stebėtojais. Mokiniams 

primintos 4 pagrindinės 

Olweus programos 

taisyklės, gimnazijos 

nuobaudų kopėtėlės. 

Koreguojamas netinkamas 

elgesys. 

 
16.  

 

Tėvų (globėjų) informavimas 

apie patyčių prevencijos 

veiklą, OPKUS reikalavimus 

visuotiniuose tėvų 

susirinkimuose ir klasių 

susirinkimuose  

2 kartus per 

mokslo metus  

Direktorius,  

 OPKUS projekto 

koordinatorius,  

klasių vadovai  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo, 

C2  

 

Iš karto pasibaigus 

 susirinkimui  

 

 

 
17.  

 

Visų darbuotojų 

supažindinimas su OPPP 

procedūromis (dokumentas 

Nr.P1)  

Darbuotojų 

susi-rinkimų 

metu, MSG 

susitikimų 

metu  

Direktorius,  

MSG vadovai  

C4 iš karto, 

pasibaigus 

susirinkimui  

R1 iš karto, po 

susitikimo  

Iš karto po 

susirinkimų  
Su darbuotojais aptariama 

tvarka, kaip reikia elgtis 

įtarus patyčias, jas 

pastebėjus, kokie galimi 

patyčių atvejai. 

Išanalizuojama, kaip 

vertėtų pradėti pokalbį su 

skriaudėju, patyčias 

patiriančiu asmeniu, 

stebėtoju, kokie tolimesni 

veiksmai įtarus rimtus 

nusižengimus. 

 
18.   

 

Paprastų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas  

Visus mokslo 

metus  

Asmuo, pastebėjęs 

nukrypimą  

A1 kai nustatomas 

nukrypimas  

Kai nustatomas 

 nukrypimas  

 

Pildoma forma, kurioje 

surašomas nusižengimas. 

 
19.   

 

Rimtų / sistemingų 

nukrypimų fiksavimas ir 

šalinimas  

Visus mokslo 

metus  

Direktorius  A1/A2  Kai nustatomas 

 nukrypimas  

 

Pildoma forma, kurioje 

surašomas sistemingas 

rimtas nusižengimas. 

20.  Renginiai skirti patyčių 

prevencijai: 1) Tolerancijos 

Per mokslo 

metus 

Koordinatorius   Vykdoma prevencinė 

veikla, kurios metu 



diena; 2) Pasaulinė smurto 

prieš vaikus prevencinė 

diena. 3) Savaitė be patyčių; 

mažinimas patyčių atvejų 

skaičius gimnazijoje. 

Mokiniai skatinami 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, būti 

draugiškais, atlaidžiais, 

reaguoti į patyčių atvejus, 

tinkamai spręsti iškilusius 

konfliktus. Taip pat 

skatinamas mokinių ir 

mokytojų 

bendradarbiavimas, 

pasitikėjimo jausmas, 

kuriama saugi aplinka 

gimnazijoje. 

 

__________ 

 

 

  


