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MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

Kauno Simono Daukanto  progimnazija yra bendrosios paskirties mokykla įgyvendinanti 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas bei pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

2020–2021 m. m. mokėsi 942 mokiniai. Progimnazijoje dirbo 5 administracijos darbuotojai, 3 

pagalbos mokiniui specialistai: 4 mokytojo padėjėjai, logopedas (specialusis pedagogas), socialinis 

pedagogas. Progimnazijoje mokėsi 20 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Nemokamą 

maitinimą gauna 135 mokiniai. 

2015 m. pradėjome diegti Olweus patyčių prevencijos programą progimnazijoje. Dalyvaudami 

Olweus programoje, ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio santykių problemoms spręsti. 

Vadovaujantis Olweus programos principais, mokykloje sukurta prevencinio darbo sistema, kuri 

integruota į bendrą progimnazijos veiklą. Visa mokyklos bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip 

atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Susitarta dėl nepriimtino mokinių elgesio 

stabdymo. 1-8 klasėse nuosekliai organizuojamos klasės valandėlės, o mokyklos personalas dalyvauja 

MSG užsiėmimuose. Siekiama, kad ir toliau būtų kuriama saugi bendruomenės nariams aplinka, 

skatinamas teigiamas mokinių elgesys bei draugiškumas. 

Remiantis Olweus apklausos rezultatais nuo programos įgyvendinimo pradžios yra stebimas 

patyčių masto mažėjimas. Jei 2015 m. atlikus tyrimą mokinių patiriančių patyčias buvo 27,7%, tai 2020 

m. atliktas tyrimas parodė, kad mokinių patiriančių patyčias skaičius sumažėjo iki 8%. Išvadose taip 

pat pabrėžiamas paslėptų patyčių atvejų sumažėjimas bei išaugęs mokinių pasitikėjimas tėvais. 

Pastebimas sumažėjęs procentas mokinių, kurie niekam nepasisako apie patiriamas patyčias. Kad 

patyčių atvejai mažėtų nuolat peržiūrimos Nuobaudų kopėtėlės bei koreguojamos pagal esamą situaciją 

bei poreikį. 

Džiaugiamės, jog išaugo mokinių skaičius, gerėja mikroklimatas progimnazijos bendruomenėje 

(atsirado aiškūs susitarimai, kaip reaguoti patyčių atveju, darbuotojai nelieka abejingi netoleruotinam 

elgesiui, bendruomenės nariai teikia nuoširdžią pagalbą vieni kitiems). 

2019 m. pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus 

programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama Olweus mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo 

metams. 

2021 m. pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus 

programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama Olweus mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo 

metams. 

 

 



MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos veikloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Simono Daukanto progimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, 

progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Siekiant sumažinti patyčias progimnazijoje 

vadovaujamasi Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno Simono Daukanto progimnazijoje 

tvarkos aprašu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu,  Olweus programos standartu. 

2020 m. kovo mėnesį prasidėjo nuotolinis mokymas (-sis). Progimnazijos mokiniai ir tėvai 

buvo supažindinti su elgesio taisyklėmis ir atsakomybėmis mokantis nuotoliniu būdu. Olweus klasių 

valandėlės, MSG susirinkimai vyko Zoom platformoje pagal OPKUS standarto reikalavimus. 2020 m. 

gegužės mėnesį klasių vadovai atspausdino klasių dienynų išklotines, iš kurių matyti, kad Olweus 

klasių valandėlės vyko. 2020 m. birželio mėnesį klasių vadovai pildė C2 atmintines, atspausdino klasių 

dienynų išklotines. Iš kurių matyti, kad Olweus klasės valandėlės vyko pagal numatytus reikalavimus. 

Klasių tėvų susirinkimų metu patyčių temomis taip pat buvo diskutuota. Olweus programos procedūras 

žino ir geba taikyti visi progimnazijos darbuotojai, jos primenamos progimnazijos personalo 

susirinkimuose, taikomos praktikoje bei nuolat fiksuojamos Patyčių atvejų registravimo žurnale. 

Kauno Simono Daukanto progimnazija įsipareigoja 2021-2022 m. m., 2022-2023 m. m. vykdyti  

pasirašytos „Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje“ sutarties 

reikalavimus, laikytis OPKUS veiklos plano, skatinti mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus 

bendradarbiauti, siekiant kurti saugią aplinką ir apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto. 

 

TIKSLAS 

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, skatinti teigiamą mokinių elgesį ir kurti 

saugią be patyčių ir smurto mokyklos aplinką, pastebėti, reaguoti ir užkirsti kelią kibernetinėms 

patyčioms, užtikrinti „Olweus” patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą ir 

įgyvendinimą. 

UŽDAVINIAI 

 

• Su diegiama OPKUS supažindinti naujai atvykusius mokinius bei naujus progimnazijos 

darbuotojus. 

• Stabdyti nepriimtino elgesio atvejus efektyviai taikant atnaujintą mokinių drausminimo 

priemonę „nuobaudų kopėtėlės“. 

• Užtikrinti progimnazijos darbuotojų aktyvų dalyvavimą MSG susirinkimuose. 

• Organizuoti tyrimą, išanalizuoti jo rezultatus. 

• Mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, diegiant atsakomybę už savo veiksmus 

virtualioje erdvėje. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Dokumentas/ 

terminas 
Atsakingi asmenys 

1. 

2021-2022 m. m. OPKUS 

veiklos plano rengimas, 

tvirtinimas, suderinimas su 

OP instruktore 

2021 m. rugpjūtis 

Direktoriaus 

įsakymu patvirtintas 

OPKUS planas 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, OP 

instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 



2. 

Darbuotojų paskirstymas į 

MSG (išvykus arba atvykus 

naujiems darbuotojams) 

2021 m. spalis Direktorės įsakymas Direktorė 

3. 

Mokyklos darbuotojų 

supažindinimas su OPKUS 

planu ir OPPP procedūromis 

2021 m. rugsėjis 

C4 

iš karto po 

susirinkimo 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

4. 

Reguliarus taisyklių prieš 

patyčias ir nuobaudų 

kopėtėlių naudojimas ir 

viešinimas progimnazijos 

erdvėse 

Nuolat C2 
Visa progimnazijos 

bendruomenė 

5. 

5 MSG susirinkimai: 

taisyklės prieš patyčias, kaip 

sekasi jų laikytis, vaikų teisės 

ir pareigos, vertybės, 

mikroklimato gerinimas, 

Olweus tyrimo rezultatų 

aptarimas, analizavimas ir 

priemonių patyčių mažinimui 

numatymas. 

2021 m. lapkritis, 

gruodis; 

2022 m. vasaris, 

kovas, gegužė 

(pagal 

progimnazijos 

mėnesių planus. 

Esant nuotoliniam 

mokymuisi per 

Zoom platformą.) 

R1 

kitą dieną po 

susirinkimo 

MSG vadovės 

6. 
Mokymai naujiems 

programos nariams 
2021 m. spalis 

R3 

kitą dieną po 

mokymų 

Instruktorė Daiva 

Šabūnienė 

7. 

Olweus patyčių programos 

mokymai naujai atvykusiems 

mokiniams 

2021 m. spalis 

C2 

(iš karto po 

mokymų) 

Klasių vadovai 

8. 

Mokinių, besimokančių 3-8 

klasėse, apklausa Olweus 

programos klausimynu 

2021 m. lapkričio 

antroji pusė 

C1 

gavus apklausos 

rezultatus 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, OP 

instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

socialinė pedagogė 

Lina 

Kralikauskienė 

9. 

Apklausos rezultatų analizė 

su koordinacinio komiteto 

nariais, klasių vadovais, 

mokinių taryboje, mokiniais 

ir jų tėvais. 

2022 m. vasaris 
OP koordinacinio 

komiteto protokolas 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, OP 

instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė, 

OPKK nariai 

10. 

Apklausos rezultatų 

pristatymas mokytojams, 

tėvams ir mokiniams 

2022 m. vasaris 

C1 ir C4 

(pildo direktorė); 

C2 

(pildo 2 kartus per 

metus klasės 

vadovai) 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, OP 

instruktorė Daiva 

Šabūnienė, klasių 

vadovai, direktorė 

Jekaterina 



Juknevičienė 

11. 

Progimnazijos darbuotojų 

susirinkimai. 

OPKUS plano pristatymas. 

Olweus programos principai. 

OPKUS taikomų priemonių 

ir procedūrų aptarimas. 

Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijos. 

2020 m. rugsėjis 

2021 m. kova 

C4 ir C5 

(iš karto pasibaigus 

susirinkimui, pildo 

direktorė 

Direktorė 

Jekaterina 

Juknevičienė, 

koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, OP 

instruktorė Daiva 

Šabūnienė 

12. 

OPKUS koordinavimo 

grupės ir MSG vadovų 

susitikimas su programos 

instruktore. 

2021 m. spalis 

2022 m. vasaris 
Protokolai 

OP instruktorė 

Daiva Šabūnienė 

13. 
Mokytojų budėjimas per 

pertraukas 

Visus mokslo 

metus 
C1 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

14. 

Klasės valandėlės pagal 

OPKUS modelį (esant 

nuotoliniam mokymuisi 

ZOOM platformoje) 

Dvi valandėlės 

kas mėnesį 

R2 

kitą dieną po klasės 

valandėlės (rašoma 

TAMO dienyne) 

1-8 klasių vadovai 

15. 

Mokinių savivaldos veikla 

įgyvendinant patyčių 

prevencijos programą. 

Du mokinių savivaldos klubo 

susirinkimai per mokslo 

metus. 

2021 m. lapkritis 

2022 m. kovas 

R4, C3 

kitą dieną po 

susirinkimo 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, 

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui Aivaras 

Kunigonis, mokinių 

tarybos nariai 

16. 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, sprendžiant 

patyčių problemas 

Visus mokslo 

metus 

C2 

2019 m. gruodis 

2020 m. gegužė 

Klasių vadovai 

17. 
Nuobaudų kopėtėlių 

taikymas 

Visus  mokslo 

metus 
 

Progimnazijos 

darbuotojai, klasių 

vadovai 

18. 

Tėvų informavimas apie 

OPKUS 1-8 klasių mokinių 

tėvų susirinkime. 

Du kartus per 

mokslo metus 

C1 

2020 m. birželis 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

19. 

Paprastų arba rimtų / 

sisteminių nukrypimų 

fiksavimas bei šalinimas 

pagal programos nustatytas 

formas. 

Užfiksavus 

nukrypimą 

A1, A2 

Pastebėjus 

nukrypimą. 

Pašalimus 

nukrypimą 

Koordinatorė 

Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

20. 

Tyrimas „Ar aš saugus 

mokykloje?” 6b, 7a, 8b 

klasių mokiniai 

2021 m. vasaris  

Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė 

Laimutė Graželienė 



21. 

Kasmetiniai renginiai skirti 

patyčių prevencijai: 

• Dalyvavimas 

sąmoningumo mėnesyje 

„Be patyčių”. 

• Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimas 

Mokslo metų 

eigoje 

Informacija 

viešinama 

progimnazijos 

svetainėje, 

mėnesiniame 

progimnazijos darbo 

plane 

Socialinės 

pedagogės, 

psichologė, 

mokinių taryba, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

Planas parengtas 2021-2022 mokslo metams.  

Planas tvirtinamas progimnazijos direktorės  Jekaterinos Juknevičienės ir įsigalioja nuo patvirtinimo 

datos.  

Planas skelbiamas progimnazijos internetiniame puslapyje. 

 


