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MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

Kauno Simono Daukanto progimnazija 2017 m. gruodžio 16 d. švęs 50 metų jubiliejų.  

1967 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo darbą. Kadangi mokyklos statyba nebuvo baigta, 1967 rugsėjo 1 

d. mokytojų ir mokinių kolektyvas pirmą kartą susirinko 25-osios vidurinės mokyklos kieme. Mokslo metai 

Kauno 26-oje vidurinėje mokykloje prasidėjo spalio 28 d. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Kazimieras 

Skardžius. Į naująją mokyklą dirbti buvo paskirti 72 mokytojai. 

2001 m. Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 476 Kauno 26-ajai vidurinei mokyklai suteiktas 

Simono Daukanto vardas. 

2016 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 

metų bendruoju planu, patvirtintu 2012 m. sausio 26 d. Nr. T-18, bei Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų steigimo organizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 

m. priemonių planu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl 

Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo keitimo ir Kauno Simono 

Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo" nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Kauno Simono 

Daukanto vidurinė mokyklos struktūra ir pakeistas pavadinimas į Kauno Simono Daukanto progimnaziją. 

Kauno Simono Daukanto  progimnazija yra bendrosios paskirties mokykla įgyvendinanti 

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

 2017 metų rugsėjo 1 d. duomenimis progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-8 klasėse 

mokosi 648 mokiniai. Progimnazijoje dirba 60 darbuotojų, iš jų 53 - pedagoginiai, 12 - kiti darbuotojai.  

2015 -2016 m. progimnazijoje sėkmingai vykdyta Olweus patyčių prevencijos programa. 2017 m. kovo 

1 d. pasirašyta trišalė sutartis dėl Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo 

progimnazijoje 2017-2019 m. m.  

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. 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradedama įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo 

mėn. Vadovaudamiesi OPKUS standartu, tikimės nuosekliai išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos 

nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą Simono Daukanto progimnazijoje. 

 

 



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. 

Kauno Simono Daukanto progimnazija įsipareigoja 2017-2018 m. m. vykdyti 2017 m. kovo 1d. 

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. 

 

UŽDAVINIAI 

 

 Laikytis OPKUS veiklos plano. 

 Didesnį dėmesį skirti aptarnaujančio personalo įtraukimui į programos įgyvendinimą skatinant 

dalyvavimą MSG susirinkimuose. 

 Stabdyti nepriimtino elgesio atvejus efektyviai taikant atnaujintą mokinių drausminimo priemonę 

„nuobaudų kopėtėlės“. 

 Skatinti darbuotojus fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, aptarti pastebėtas patyčių 

situacijas MSG susitikimuose, ieškoti bendrų sprendimų. 

 Šviesti tėvus patyčių ir smurto prevencijos klausimais ir įtraukti į programos įgyvendinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Data 

Dokumentas/ 

terminas 
Atsakingi asmenys 

1. 

2017 – 2018 m. m. 

OPKUS veiklos  plano 

rengimas, tvirtinimas, 

suderinimas su OP 

instruktore 

2017m. 

rugsėjis-spalis 

Direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintas 

OPKUS planas 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

OP instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

2. 

Mokyklos darbuotojų 

supažindinimas su 

OPKUS planu ir 

OPPP procedūromis 

2017 m. lapkritis 

C4 

iš karto po 

susirinkimo 

Koordinatorė 

Laimutė Graželienė, 

direktorė 

Jekaterina Juknevičienė 

3. 5 MSG susirinkimai 

2017 m. 

lapkritis, gruodis; 

2018 m. 

vasaris, balandis, 

gegužė (pagal 

progimnazijos mėnesių 

planus) 

R1 

kitą dieną po 

susirinkimo 

MSG vadovės 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Data 

Dokumentas/ 

terminas 
Atsakingi asmenys 

4. 
Mokymai naujiems 

programos nariams 
2017 m. lapkritis 

R3 

kitą dieną po 

mokymų 

Instruktorė 

Daiva Šabūnienė 

5. 

Olweus patyčių 

programos mokymai 

naujai atvykusiems 

mokiniams 

2017 m. spalis 

C2 

(iš karto po 

mokymų) 

Klasių auklėtojai 

6. 

Mokinių, 

besimokančių 3 – 8 

klasėse, apklausa 

Olweus programos 

klausimynu 

2017 m. 

lapkričio antroji pusė 

C1 

gavus apklausos 

rezultatus 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

OP instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

IT mokytojai: Zita Budrytė, 

Fernando Antunez Cid 

7. 

Apklausos rezultatų 

analizė su 

koordinacinio 

komiteto nariais ir 

vadovais, mokinių 

taryboje 

2018 m. 

sausis-vasaris 

OP koordinacinio 

komiteto 

protokolas 

Koordinatorė 

Laimutė Graželienė, 

OP instruktorė 

Daiva Šabūnienė, direktorė  

Jekaterina Juknevičienė, 

OPKK nariai 

8. 

Apklausos rezultatų 

pristatymas 

mokytojams, tėvams ir 

mokiniams 

2018 m. vasaris 

C1 ir C4 

(pildo direktorė); 

C2 

(pildo 2 kartus per 

metus klasės 

auklėtojai) 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

OP instruktorė Daiva 

Šabūnienė, 

klasių auklėtojai, direktorė 

Jekaterina Juknevičienė 

9. 

Progimnazijos 

darbuotojų 

susirinkimai. 

OPKUS  plano 

pristatymas. 

Olweus programos 

principai. 

OPKUS taikomų 

priemonių ir 

procedūrų aptarimas. 

Smurto prevencijos 

įgyvendinimo 

mokyklose 

rekomendacijos. 

2017 m. rugsėjis, 

2018 m. kovas 

C4 ir  C5 

(iš karto 

pasibaigus 

susirinkimui, 

pildo direktorė) 

Direktorė Jekaterina 

Juknevičienė, 

koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

OP instruktorė 

Daiva Šabūnienė 

10. 

OPKUS koordinavimo 

grupės ir MSG vadovų 

susitikimas su 

programos instruktore. 

2017 m. spalis 

2018 m. vasaris, gegužė 
Protokolai 

OP instruktorė Daiva 

Šabūnienė 

11. 
Mokytojų budėjimas 

per pertraukas 
Visus mokslo metus 

C1 

 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

direktorė  Jekaterina 

Juknevičienė 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Data 

Dokumentas/ 

terminas 
Atsakingi asmenys 

12. 
Klasės valandėlės 

pagal OPKUS modelį 

Dvi valandėlės kas 

mėnesį 

R2 

kitą dieną po 

klasės valandėlės 

(rašoma TAMO 

dienyne) 

1 – 8 klasių auklėtojai 

13. 

Mokinių savivaldos 

veikla įgyvendinant 

patyčių prevencijos 

programą. 

Du mokinių 

savivaldos klubo 

susirinkimai per 

mokslo metus. 

2017 m. lapkritis, 2018 

m. kovas 

R4, C3 

kitą dieną po 

susirinkimo 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

neformaliojo ugdymo 

organizatorius Aivaras 

Kunigonis, 

mokinių tarybos nariai 

14. 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, 

sprendžiant patyčių 

problemas 

Visus mokslo metus 

C2 

2017 m. gruodis 

2018 m. gegužė 

Klasių auklėtojai 

15. 
Nuobaudų kopėtėlių 

taikymas 
Visus mokslo metus  

Progimnazijos darbuotojai; 

klasių auklėtojai 

16. 

Tėvų informavimas 

apie OPKUS 1 – 8 

klasių mokinių tėvų 

susirinkime. 

Du kartus per mokslo 

metus 

C1 

2018 m. birželis 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

17. 

Nukrypimų fiksavimas 

ir trūkumų pašalinimas 

pagal programos 

nustatytas formas. 

Užfiksavus nukrypimą 

A1, A2 

Pastebėjus 

nukrypimą 

Pašalinus 

nukrypimą 

Koordinatorė Laimutė 

Graželienė, 

direktorė Jekaterina 

Juknevičienė 

 

Planas parengtas 2017-2018  mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos direktorės Jekaterinos 

Juknevičienės ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas progimnazijos internetiniame puslapyje. 

 

Parengė  

Laimutė Graželienė, socialinė pedagogė metodininkė 


