
KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS
2022-2023 MOKSLO METŲ OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO

SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

Klaipėdos  Maksimo  Gorkio  progimnazijoje  mokosi  880  mokinių,  dirba  119
darbuotojų, iš jų- 80 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 2022 m. gegužės 31 d. 

2021  m.  lapkričio mėnesį,  progimnazijoje  vyko  Olweus  anoniminė  mokinių  apklausa.
Apklausoje dalyvavo 81% visų 3-8 klasių mokinių. Apklausos rezultatai parodė, jog patyčių tarp mokinių
sumažėjo pradinėse klasėse: 2020 m.- 13%, 2021 m.- 5,5% (trečiose klasėse).  Mažėja skaičius  mokinių
niekam nepasisakančių apie patiriamas patyčias:  2020 m.- 52,5%, 2021 m.- 38,5%. Šiek tiek padaugėjo
mokinių, kurie linkę pasisakyti apie patiriamas patyčias ir sumažėjo mokinių bandančių stabdyti patyčias:
2020 m.- 44 %, 2021 m.- 30 %. Išlieka aukštas patyčių skaičius klasėje be mokytojo: 2020 m.- 26,5 %, 2021
m.- 22,1%. Manome, jog mokinių elgesį  įtakojo judėjimo mokykloje ribojimas bei  reikalavimas laikytis
griežtų mokymo(si)  pandeminiu  metu rekomendacijų.  Džiugina,  jog nepakito mokinių  nuostatos:  išlieka
panašus procentas mokinių, kuriems gaila kitų bendraklasių, patiriančių patyčias ir mokinių, kurie prisijungtų
prie patyčių. 

2022-08-30, remiantis mokyklos personalo narių apklausos rezultatais, nutarta diegti
OPKUS 2022-2023 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.

2022-2023 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  2022-2023  m.m.  aptarimas,
plano patvirtinimas.
Koordinacinės grupės sudarymas ir
tvirtinimas.
MSG  lyderių  tvirtinimas

2 kartus per
m.m.

Rugsėjo

Direktorius C4
C1



(pasikeitus darbuotojams)
Budėjimo tvarkaraščio derinimas ir
tvirtinimas.

mėn.

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

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

C4

7. Tolerancijos diena 2022-11 Pavaduotoja ugdymui 
I. Rakuceva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė,
klasių auklėtojai

R2/C2

8. Anoniminė mokinių apklausa 2022-11 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 2023-01 Pavaduotoja ugdymui C4



mokyklos administracija I. Rakuceva,
programos  instruktorė 
R. Saveljeva,
programos 
koordinatorė R. 
Malčienė

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. BE PATYČIŲ-2023 2023-03 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

                                                                ______________________


