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KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2021-2022 M.M. 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas Kelmės rajono savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.  

Mokykla veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimais, Kelmės rajono 

savivaldybės patvirtintais teisės aktais ir Gimnazijos nuostatais. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių 

prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis 

OPKUS standartu.  

Gimnazijos misija - sveiką, darnią asmenybę ugdanti gimnazija, teikianti bendrojo ugdymo pagrindus įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokiniams, siekianti sėkmingai integruoti mokinius į besikeičiančios visuomenės gyvenimą ir padedanti planuoti gyvenimo karjeros 

perspektyvas. 

Gimnazijoje ugdomos vertybės: 

  saviraiška – mokiniai geba save suprasti, save išreikšti, bendraudami su kitais bendruomenės nariais. 

atsakingumas – susitarimų laikymasis, priimtų sprendimų vykdymas, pagarba tradicijoms ir priimtoms vertybėms. 

bendruomeniškumas – bendras emocinis ryšys, vienas kitą stiprinančių ryšių tinklas, tai ištikimybė bendroms vertybėms, normoms 

ir prasmei.  

 



Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, vadovaudamasis įstatymais bei Olweus standartu, siekia mažinti patyčių mastą 

gimnazijoje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms patyčioms. Gimnazija įsipareigoja mokytojų tarybos  posėdžių bei susirinkimų, Patyčių 

prevencijos koordinacinio komiteto (PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevencijos pastangas, atlikti įsivertinimą, išanalizuoti 

gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus. Visus patyčių atvejus analizuoti gimnazijoje veikiančioje Vaiko gerovės komisijoje. Vyks 5 MSG 

grupių susirinkimai, kurių metu kalbėsime apie pokyčius pasiekimus ir/ar sunkumus. Kartą per mokslo metus nauji gimnazijos personalo nariai 

įgis žinių bei įgūdžių diegiant programą gimnazijoje. Reguliariai bus vedamos klasės valandėlės patyčių/bendravimo tematika bei 

bendradarbiaujama su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo gimnazijoje. Gimnazijos bendruomenės nariai laikysis keturių prieš 

patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei veiksmų incidentų metu.  

Išanalizavus 2020 metų apklausos rezultatus didesnis dėmesys skiriamas pertraukų metu į tai, kas vyksta tualetuose, klasėse be 

mokytojo, sporto salėje bei persirengimo kambariuose. Iš 2020 m. tyrimo rezultatų matome, kad dažniausiai pasitaikančios patyčios – tai žodinės 

partyčios ir išskyrimas iš grupės. Pastebėjus patyčių atvejus, mergaitės labiau linkusios padėti nei berniukai. Užfiksuotas vienas ilgalaikių patyčių 

atvejas. 

 

II. OLWEUS PROGRAMOS STANDARTAS 

Gimnazija pradėjo diegti OPPP 2015 metais, o OPKUS pradedama įgyvendinti nuo 2017 metų. 2018 m. rugpjūčio 8 d. gimnazijai 

suteiktas Olweus mokyklos vardas 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Sudarant sąlygas mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti ugdomojoje veikloje, ugdyti mokinių socialinę ir komunikacinę kompetenciją. 

Uždaviniai:  

1. Stiprinti pozityvaus lyderio veiklą klasėse. 

2. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį mažinant patyčias, skatinti nebijoti apie patyčias kalbėti su suaugusiais.  

3. Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, burti klasės kolektyvą organizuojant projektines veiklas, bendrus kūrybinius dabus.  



                 IV. UŽDUOČIŲ, ATSAKOMYBIŲ, LAIKO RIBŲ, DOKUMENTŲ ŠABLONŲ IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS  

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos turinys Data  Atsakingas asmuo Dokumento pildymo 

forma  
Dokumento pateikimo 

laikas 

1.  Darbuotojų susirinkimai 2 kartus per 

metus.  

2021 m. rugpjūtis,  

2022 m. birželis 

Koordinatorius C4, C5 Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

2.  5 MSG užsiėmimai  2021 m. spalis, lapkritis  

2022 m. sausis, kovas, 

gegužė 

 

MSG vadovai  R1  Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

3.  Naujų narių mokymas  2021 m. spalis  Instruktorius  R3  Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

4.  Mokinių apklausa  2021 m. lapkritis  Koordinatorius 

 

C1  Gavus rezultatus 

5. Priežiūros vykdymo grafiko koregavimas 2021 m. rugsėjis 

2022 m. vasaris 

Direktorius C1 2022 m. kovas 

6. Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus 

naudojimas 

Visus mokslo metus Klasių auklėtojai C2 2022 m. birželis 

7.  Budėjimo mokykloje grafiko sudarymas ir 

koregavimas 

 
 

2021 m. rugsėjis 

2022 m. vasaris 

 Koordinatorius C1  

Apklausos rezultatų 

analizė  
 

2021 m. rugsėjis 

2022 m. vasaris 

8. Individualūs pokalbiai su mokiniais Visus mokslo metus Klasių vadovai C2 2022 m. birželis 

9.  Klasių valandėlės pagal OPPP modelį 2 kartus per mėn.  Klasių vadovai  R2  Iš karto, pasibaigus 

klasės valandėlei 

10.  Mokinių savivaldos susirinkimai 2021 m. lapkritis 

2022 m. kovas 
Mokytojas, 

koordinuojantis 

mokinių tarybos 

darbą 
 

R4  

 

Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

 



11.  Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimas 

apie OPKUS visuotiniame susirinkime  

  

 

2022 m. vasaris 

  

 Koordinatorius 

 

C1  

 

Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

12. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimas 

apie OPKUS klasių susirinkimuose 

2 kartus per mokslo metus Klasių vadovai C2 Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui 

 

13. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas 

 

2022 m. gegužė, rugpjūtis Koordinatorius Planas 2021 m. iki rugsėjo 24 d. 

14. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

šalinimas 

 

Užfiksavus nukrypimą 

 

Atsakingas už 

veiklą asmuo 

Direktorius  

A1 

 

A1/A2 

Pastebėjus nukrypimą 

 

Pašalinus nukrypimą 

15. Renginiai patyčių prevencijos tema  

mokiniams: 

1. Akcija,  skirta  

tolerancijos dienai paminėti. 

2. Garbės diena 

 

 

 

2021 m. lapkričio mėn. 

 

2022 m.  birželio mėn. 

 

Atsakingi už veiklą 

asmenys 

 

Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir rajono 

spaudoje 

Po renginio 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Planas parengtas 2021-2022 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas 

mokytojų ir aptarnaujančio personalo, visuotiniame mokinių tėvų susirinkimuose, saugomas OPKUS segtuve, skelbiamas gimnazijos 

internetiniame puslapyje www.zlgimnazija.lt 

________________________ 


