
KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS
2021-2022 MOKSLO METŲ OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO

SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

Klaipėdos  Maksimo  Gorkio  progimnazijoje  mokosi  812  mokinių,  dirba  114
darbuotojų, iš jų- 82 pedagoginiai darbuotojai.  Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje
buvo diegiama nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2019 m. sausio 31 d. OPKUS- nuo 2019 m. kovo 4 d.
iki 2021 m. gegužės 31 d. 

2020  m.  lapkričio mėnesį,  mokykloje  vyko  OPKUS anoniminė  mokinių  apklausa.
Apklausos dalyviai- 3-8 klasių mokiniai. Apklausos rezultatai parodė, jog patyčių 2020 metais tarp
mokinių sumažėjo 3 %. Ženkliai sumažėjęs berniukų patiriančių patyčias skaičius, mergaičių išlieka
stabilus: 2019 m.- 11,5 % ( mergaitės - 9,6 %, berniukai - 13,3 %), 2020 m.- 8,5 % (mergaitės -9,7
%, berniukai -7,7 %). Sumažėjo ir besityčiojančių mokinių skaičius: 2020 metais - 2,7 % nurodė,
jog tyčiojosi iš kitų mokinių, 2019 m.- 3,7 %, t.y. sumažėjo 1%. Deja, padidėjo patyčių skaičius
klasėje be mokytojo - 26,5 % , 2019 m. - 19,8 %. Manome, jog mokinių elgesį įtakojo judėjimo
mokykloje  ribojimas ir reikalavimas laikytis  griežtų mokymo(si) karantino metu rekomendacijų.
Džiugina, jog nepakito mokinių nuostatos: išlieka panašus procentas mokinių, kuriems gaila kitų
bendramokslių, patiriančių patyčias. 

2021 m. gegužės 10 d.  progimnazijoje vyko nuotolinis  OPKUS vykdymo auditas,
siekiant  gauti  Olweus  mokyklos  vardo  sertifikatą.  Vadovaujantis  valstybės  planavimo
projekto  ,,Saugios  aplinkos  mokykloje  kūrimas  II“,  įgyvendinant  2014–2020  metų  Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių  potencialo  didinimas“  09.2.2-ESFA-V-729  priemonę  „Neformaliojo  vaikų  švietimo
įvairovės ir prieinamumo didinimas“,  2017 m. kovo 31 d. sutartimi Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-
0001, 2012 m. sausio 24 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu
Nr.  (1.3)V-27  „Dėl  Olweus  programos  kokybės  užtikrinimo  sistemos  diegimo  ir  mokyklų
sertifikavimo tvarkos patvirtinimo“ ir 2021 m. balandžio–birželio mėn. Olweus programos kokybės
užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr. OPKUS1-1–OPKUS1-55, Klaipėdos Maksimo Gorkio
progimnazijai, atitinkančiai Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės
užtikrinimo sistemos standartus, suteikiamas „Olweus mokyklos“ vardas 2021–2022 ir 2022–2023
mokslo metams.

2021-08- 30, remiantis mokyklos personalo narių apklausos rezultatais, nutarta diegti
OPKUS 2021-2023 mokslo metais. Progimnazijos metinės veiklos tikslas – inovatyvių mokymo(si)
formų, skaitmeninių priemonių ir kitų technologijų naudojimas ugdymo procese, skatinant aktyvų
mokinių  mokymą(si)  ir  pažangą.  Didelis  dėmesys  skiriamas  pagalbos  mokiniams  teikimui,
planuojant  asmeninę  pažangą  ir  analizuojant  individualius  pasiekimus  bei  kurti  aktyvią,
bendradarbiaujančią, ir saugią bendruomenę.
OPKUS tikslas: užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Uždaviniai: 

1. Mokinių priežiūros kabinetuose pertraukų metu stiprinimas.
2. Olweus apklausos rezultatų pristatymas ir aptarimas kiekvienoje 3- 8 klasėse.
3. Olweus taisyklių prieš patyčias ir Nuobaudų kopėtėlių aptarimas/priminimas bei fiksavimas 

mano dienyne.



2021-2022 MOKSLO METŲ OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO SISTEMOS) VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas Dokumento
Nr.

1. Mokyklos personalo susirinkimas.
Susitikimas  su  mokyklos
administracija.  OPKUS  veiklos
plano  2021-2022  m.m.  aptarimas,
plano patvirtinimas. 
Koordinacinės grupės sudarymas ir
tvirtinimas.
MSG lyderių tvirtinimas.
Budėjimo tvarkaraščio derinimas ir
tvirtinimas.

2 kartus per
m.m.

Rugsėjo
mėn.

Direktorius C4
C1

2. Klasių auklėtojų mokymai Spalio mėn. Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

R3

Naujų darbuotojų mokymai

MSG lyderių mokymai

3. MSG susirinkimai

MSG lyderių susirinkimai

5 
susirinkimai 
per m.m.

Pagal 
poreikį

.

Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė,
MSG lyderiai

R1

4. Mokinių savivaldos susirinkimai 2 kartus per
m.m.

Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

R4

5. Klasės valandėlės 2 kartus per
mėnesį 

Klasių auklėtojai R2/C2

6. Mokinių anoniminės apklausos 
tyrimo rezultatų ir numatomų 
OPKUS veiklų pristatymas 
visuotiniame tėvų susirinkime

Vasario
mėn.

Direktorius,
pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva,
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

C4

7. Tolerancijos diena 2021-11 Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos 
koordinatorė R. 

R2/C2



Malčienė,
klasių auklėtojai

8. Anoniminė mokinių apklausa 2021-11 Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė,
informacinių 
technologijų mokytoja 
J. Kulik,
informacinių 
technologijų mokytoja 
J.Kruteliova

9. I-o pusmečio veiklos aptarimas su 
mokyklos administracija

2022-01 Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

C4

10. Anoniminės mokinių apklausos 
rezultatų pristatymas ir aptarimas:

 Koordinaciniame komitete, 
 MGS nariais,
 klasių valandėlių metu,
 klasės tėvų susirinkimuose

Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė,
klasės auklėtojai

VGK
protokolas

R2
Protokolas

C4

11. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ-
2022

2022-03 Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė,
klasių auklėtojai

R2

12. Dokumentų tikrinimas. 
Veiklos vertinimas ir  įsivertinimas.
Numatomų tikslų ir veiklos kitiems
m.m. aptarimas.

Direktorius,
pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva, 
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

C1

                                                                ______________________


