
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA 2016-2017m. m. 
Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje vykdoma nuo 2013 m. Pasibaigus 

programos įdiegimo etapui, mokyklos bendruomenė toliau vadovaujasi Olweus patyčių prevencijos 
programos principais ir nuo 2015 m. kovo mėn. diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo 
sistemą (OPKUS). 2016 m. lapkričio mėn. buvo atlikta mokinių apklausa,  tyrimo rezultatai parodė 
gerėjančią mokyklos situaciją patyčių prevencijos srityje: šiek tiek sumažėjo patyčių mokykloje (šis 
rezultatas ryškesnis sumažėjusių patyčių atvejų skaičiumi tarp mokinių), mažėja besityčiojančių 
mokinių skaičius mokykloje (ypač tarp mergaičių). Mokykloje gerokai sumažėjo grasinimų, fizinių, 
virtualių patyčių, melo, užgauliojimų. Didžiausias pasiekimas, jog vaikai pradėjo akivaizdžiai 
dažniau apie patiriamas patyčias kalbėtis su suaugusiais tiek mokykloje, tiek namuose, nedelsdami 
pranešti apie patyčių atvejus, greitai į juos sureaguoti.  

Tikslas: Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, mokykloje kurti saugią aplinką, 
pagrįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu 
pasitikėjimu.  

Uždaviniai:  
1. Vykdyti Olweus programą, laikytis 12 programos standarto reikalavimų.  
2. Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas ir mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.  
3. Užtikrinti tinkamą klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių auklėtojus patyčių 

prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais.  
4. Apie patyčių prevencijos programą informuoti mokinių tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.  
5. Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų 

kopetėles“, aptarti pastebėtas situacijas MSG susirinkimuose, fiksuoti pastebėtus 
nukrypimus. 

6. Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose“, esant reikalui koreguoti mokytojų 
budėjimą.  

7. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktorės pastabas, 
pasiūlymus.  

 Mokykloje 2016-2017m.m. vyko tokios veiklos: 
1. Buvo parengtas planas, patvirtintas, patikslinti MSG ir PPKK narių sąrašai, pravesti 

mokymai MSG vadovams.  
2. Pravesti 2 mokymai naujiems mokyklos darbuotojams. 
3. Sudarytas mokytojų budėjimo grafikas, stebima, kaip vyksta budėjimas. Ypatingas dėmesys 

skiriamas  budėjimui „karštuose taškuose“. 
4. Projektas viešintas mokyklos interneto svetainėje, rajono spaudoje, el. dienyne.  
5. Parengtas stendas „Mokykla prieš patyčias“. 
6. Kiekvienos MSG grupės nariai dalyvavo 5 MSG susirinkimuose. Jų metu mokyklos 

bendruomenės nariai diskutavo patyčių temomis, aiškinosi realius smurto atvejus, žiūrėjo 
kino filmus, mokėsi atpažinti patyčias ir gebėti jas stabdyti.  

7. 2 kartus per metus klasių vadovai kartu su tėvais aptarė patyčių paplitimą mokykloje, 
ieškojo būdų, kaip sumažinti smurto atvejus tiek mokykloje, tiek už jos ribų.  

8. Atliktas Olweus  tyrimas parodė, kad patyčių atvejų mokykloje nežymiai mažėja. 
9. Išanalizuoti tyrimo rezultatai pristatomi tėvams, mokytojams, visai mokyklos 

bendruomenei.  
10. Du kartus per mėnesį vyko klasių vadandėlės 3-10 klasių mokiniams. 

Nagrinėtos temos: 
• Kibernetinės patyčios 
• Vienišumas 
• Konstruktyvus konfliktų sprendimas 
• Bendrauju su tais, kurie yra atstumti 
• Geri tarpusavio santykiai 
• Kiekvienas turi būti išklausytas 



• Nuobaudų sistema mokykloje 
• Mes nesityčiojame iš kitų. 
• Pagarba sau ir kitam. 
• Kitokie tarp mūsų.  

11. Visuotinis tėvų susirinkimas „Kartų mokymąsis kartu“. Jo metu aptarti visi OPKUS 
programos komponentai, pristatyta mokinių apklausos rezultatai. 

12. Mokinių savivaldos veikla: 
• Prezidento rinkimai 
• Tolerancijos diena 
• Savaitė be patyčių 
• Naktis mokykloje 
• „Karštų taškų“ stebėjimas 
• Diskusijos, naujų idėjų pasiūlymas ir įgyvendinimas. 

13. Mokykloje vyko renginiai, į kurių veiklas integruota OPKUS programa: 
• Baltų vienybės diena 
• Sporto šventė su kaimyninėmis mokyklomis 
• „Savaitė be patyčių“ 
• Šokių karai 
• Integruotas projektas „Šimtadienis“ 
• Kūrybinės partnerystės“ 
• Paskutinio skambučio šventė 
• Vasaros užimtumo stovykla „Prie Nemunėlio“.  

14.Visi mokyklos bendruomenės nariai taiko keturias patyčių prevebcijos taisykles: 
• Mes nesityčiosime iš kitų 
• Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti 
• Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti 
• Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems 

mokykloje ir/arba namuose. 
Patyčių  temos nagrinėtos dorinio ugdymo, kalbų, socialinių ir gamtos mokslų, menų, 

matematikos, žmogaus saugos pamokų metu.  

OPKUS programos dėka, keičiasi bendras mokyklos klimatas, mokykla tampa saugesnė, 
kurioje galima ramiai mokytis ir dirbti. 
 

 
Projekto koordinatorė Audronė Grigienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


