
KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJA 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS 
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PLANAS 

2021 – 2022 m. m.

 Simono  Dacho  progimnazija  yra  miesto  centre.  Mokykloje  mokosi  997  mokiniai,  dirba  107
darbuotojai, iš jų - 72 pedagoginiai darbuotojai. Mokyklos mokiniai yra ne tik iš šio mikrorajono, bet ir
tėvų atvežami iš užmiesčio bei atvyksta miesto maršrutiniu transportu. Mokyklos aplinkoje yra Jaunimo
centras ir jam priklausanti sporto aikštelė, kurioje mokiniai dažnai lankosi. Mokyklos vidiniame kieme
įrengta moderni „Parkour” aikštelė sudaro galimybes mokiniams pertraukas leisti tikslingiau ir saugiau.  

 Mokykla Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP) pradėjo diegti 2008 m. ir sertifikuota Olweus
mokykla jau 5 kartus - 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 m. Mokyklos darbuotojai veikia 7 MSG grupėse. 

Mokykla nuolat dalyvauja Olweus programos mokinių apklausoje, analizuoja jos rezultatus. 2020 m.
rudens  apklausoje  dalyvavo  95 % mokinių.  Apklausos  duomenų analizė  parodė,  kad  bendras  patyčių
skaičius  sumažėjo 38,18% ir  yra tik  6,8%.  Kryptingo kelerių metų darbo su ilgalaikėmis  patyčiomis
rezultatas  -  ilgalaikių patyčių skaičius  yra mažiausias  per  visą Olweus programos vykdymo laikotarpį
(2018 – 37 atvejai, 2019 - 20 atvejų, 2020 - 12 atvejai). Mokinių, manančių, kad jiems nepatinka mokykla,
skaičius yra mažiausias nuo 2017 m. ir išlieka stabilus (2019 ir 2020  - 9,6 %). 

Mokinių apklausa patvirtino, kad dažniausiai patyčių atvejai vyksta toje pačioje klasėje, o naujos
mokyklos tvarkos, įvestos Covid-19 pandemijai suvaldyti (mokinių nuolatinis buvimas klasėse), parodė,
kad 50% išaugo patyčių atvejų klasėje  be mokytojo,  ir  tiek pat sumažėjo patyčių atvejų koridoriuose.
Tačiau žymiai padidėjęs procentas mokinių, manančių, kad auklėtojai pakankamai daro,  kad sustabdytų
patyčias ir pasitikėjimas suaugusiais yra pats didžiausias nuo tyrimo pradžios. Todėl dar reikšmingesnis
tapo pozityvaus klasės mikroklimato kūrimas ir klasės vadovo darbas. Atsižvelgdamas į 2020 m. rudens
apklausos duomenis ir mokyklos strateginius tikslus bei jau vykdomą veiklą šioje srityje, koordinacinis
komitetas  numato ir  toliau  veiklos  prioritetu laikyti  pozityvios  emocinės aplinkos,  lemiančios  gerą
mokinių savijautą mokykloje, kūrimą. Planas gali būti papildomas po 2021 m. rudens tyrimo rezultatų
analizės Koordinacinio Komiteto susirinkime.

Mokyklos tikslai:
1. Pozityvios  emocinės  aplinkos  kūrimas,  tobulinant  visų  bendruomenės  narių  bendravimo ir

bendradarbiavimo kultūrą. 
     Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokiniams emocinio intelekto lavinimo užsiėmimus klasės valandėlių metu.
2. Klasės valandėlėse daugiau dėmesio skirti elgesio virtualioje erdvėje taisyklėms, patyčių 

prevencijai. 

Eil. 
nr.

Priemonė Data Atsakingi

OPKUS standartas



   1. Koordinacinio komiteto susitikimas. 
Patyčių prevencijos ypatumai dirbant 
nuotoliniu ir hibridiniu būdu. 
OPKUS tvirtinimas. 

2021 m. rugsėjis L. Vaivadienė

   2. Budėjimo taisyklių ir grafiko 
koregavimas.

2021 m. rugsėjis D. Šulcienė

   3. Prieš patyčias nukreiptų taisyklių 
aptarimas klasių valandėlių metu, 
kabinetų stendų atnaujinimas.

2021 m. rugsėjis Klasių vadovai, kabinetų vadovai

   4. Mokyklos darbuotojų susirinkimas 2021 m. rugpjūtis
2022 m. birželis

L.Vaivadienė, D. Marozienė

   5. Naujų bendruomenės narių 1 d. mokymai 2021 m. rugsėjis K. Makauskas, R.Bardauskienė

   6. MSG susirinkimai (5 per metus)
MSG susirinkimus vesti šiomis temomis:

1) Procedūra P1, Patyčių registravimo 
žurnalo, patyčių protokolų pildymo 
patirtys. 

2) Emocinio intelekto ugdymo įvairovė 
organizuojant klasės veiklas

3) Olweus tyrimo rezultatų analizė ir 
aptarimas.

4) Bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžių 
stiprinimas/bendradarbiavimas su 
tėvais. 

5) Patyčių prevencijos ypatumai dirbant 
hibridiniu būdu

1)
2) 2021 m. spalis

3)
4) 2022 m. sausis

5) 2022 m. vasaris

6) 2022 m. balandis

7) 2022 m. birželis

L. Vaivadienė, MSG lyderiai

   7. Olweus mokinių apklausos vykdymas. 2021 m. lapkritis L. Vaivadienė, R. Bardauskienė,
 E. Kubiliūtė, G. Martinkienė

   8. Koordinacinio komiteto susirinkimas. 
Mokinių OPPP apklausos rezultatų 
pristatymas ir aptarimas.

2022 m. sausis L. Vaivadienė, 
K. Makauskas

   9. Tėvų informavimas apie Olweus 
programos vykdymą.

2022 m. kovas D. Marozienė, R. Bardauskienė, 
V. Žilinskienė, L. Vaivadienė

   10. Mokyklos bendruomenės informavimas 
apie Olweus programą mokyklos 
internetiniame puslapyje.

2022 m. vasaris L. Vaivadienė 

   11. Mokinių OPPP apklausos rezultatų 
pristatymas Lyderių klubui.

2022 m. vasaris L. Vaivadienė, K. Makauskas

   12. Tėvų informavimas apie OPPP 
programos vykdymą klasių tėvų 
susirinkimuose. 

2 per metus Klasių vadovai

   13. OPPP klasės valandėlės 2 kartus per mėnesį Klasių vadovai

   14. Mokinių Lyderių klubo susirinkimai 2 per metus K. Makauskas, Lyderių klubas.
   15. Taisyklių pažeidimų ir patyčių 

registracijos žurnalo patikrinimas, 
išvykusių mokinių ir aštuntokų duomenų 

2022 birželis L. Vaivadienė



panaikinimas.
   16. OPKUS dokumentų (formų) pateikimas, 

patikrinimas, dokumentų pateikimas 
auditui.

2021 m. gruodis
2022 m. gegužė

L. Vaivadienė, MSG lyderiai,
klasių vadovai

  Kita veikla
   1. MSG lyderių susirinkimas, MSG sąrašų 

koregavimas.
2021 m. rugsėjis L. Vaivadienė, R. Bardauskienė

   2. Susitikimas su mokyklos techniniu 
personalu.

2021 m. spalis L.Vaivadienė, R. Bardauskienė

   3. Emocinio lavinimo užsiėmimai klasėse. 2021-2022 m. Klasių vadovai

papildyta Užsiėmimas klasių vadovams 
„Vaidmeninių žaidimų (RolePlay) taikymas 
klasės valandėlėse”

2022-01-19 K. Makauskas

papildyta Dalyvavimas LMS programoje „Laikas 
jausti”. Lyderių klubo apklausa 
mokiniams.

2022 m.
2022 m. sausis

K. Makauskas

   4. Geros savijautos programos 
įgyvendinimas

visus metus R. Bardauskienė

   5. Individualūs pokalbiai su kiekviena 
šeima.

2021-2022 m. 
lapkritis/balandis

Klasių vadovai

   6. Mokymai „Amžiaus tarpsnio nuo 10-14 
metų ypatumai”

2021-2022 m. pagalbos mokiniui specialistai

   7. Bendruomenės šventė 2022 gegužė Darbo grupė
   8. Olweus programos vykdymo aptarimas 

Mokytojų tarybos posėdyje. 
2022 m. birželis D. Marozienė, L. Vaivadienė

 

Programos koordinatorė                                               Loreta Vaivadienė

Progimnazijos  direktorė                         Daiva Marozienė


