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I SKYRIUS 
TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio mokykla, 30 kilometrų į šiaurę nuo Biržų – 

savivaldybės centro -  įsikūrusi ugdymo įstaiga, yra viena seniausių Biržų rajone, istoriniuose 
šaltiniuose minima daugiau kaip prieš 400 metų. Visais istoriniais laikais Nemunėlio Radviliškyje 
buvo mokykla: vienais laikais pradinė, kitais - vidurinė, dar vėliau - progimnazija, nuo 2000 metų dėl 
mokinių skaičiaus mažėjimo mokykla reorganizuota į pagrindinę.  

Nuo 2004 m. prie pagrindinės mokyklos buvo prijungtas lopšelis - darželis „Nykštukas“, 
kuris tapo ikimokykliniu skyriumi. Šiame skyriuje kasmet ugdoma apie 35 vaikus, trijose grupėse su 
atskirais miegamaisiais, dirba 4 pedagogės, 1 meninio ugdymo  mokytoja. Ugdymo įstaiga dirba 
pagal pačių susikurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Nykštukų žingsneliai“.  
1 pav. Vaikų skaičius ikimokykliniame skyriuje  

2012/ 
2013 m.m.   

2013/ 
2014 m.m 

2014/ 
2015 
m.m.  

2015/ 
2016 m.m. 

2016/ 
2017 
m.m.  

2017/ 
2018 m.m  

2018/ 
2019 
m.m 

2019/
2020 
m.m. 

38  
vaikai 

39 
 vaikai 

34  
vaikai 

33  
vaikai  

28  
vaikai 

35 
vaikai 

30 vaikų 28 
vaikai 
 

Panaudojant LAAIF projekto ir savivaldybės biudžeto lėšas atlikti pastatų apšiltinimo 
darbai, ikimokykliniame skyriuje atlikti svečių ir sporto salių remontai, sudėtos šildomos grindys, 
visoje įstaigoje pakeisti vamzdynai, langai, įsigyti baldai, ikimokyklinio skyriaus teritorija aptverta 
tvora, kuri atitinka higienos normų reikalavimus. 

Mokykloje vyrauja teigiamas mikroklimatas, pabrėžiami geri mokinių, mokytojų, tėvų, 
mokyklos ir vietos bendruomenės santykiai, aktyvios mokinių, tėvų ir mokyklos savivaldos. Nėra 
mokinių, kurie nesimokytų pagal privalomas švietimo programas, ar būtų jas metę.  

2019–2020  m. m. mokykloje mokosi 57 mokiniai, dirba 26 mokytojai (4 iš jų 
ikimokykliniame skyriuje), 22 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Olweus programos 
įgyvendinime mokykloje dalyvauja 48 darbuotojai. Nuo praeitų  mokslo metų programoje dalyvauja 
ikimokyklinio skyriaus mokytojos. 

Mokykla turi visiškai kompiuterizuotą ir atnaujintą 16 darbo vietų informacinių technologijų 
kabinetą, 117 m2 biblioteką-skaityklą, kurioje  įrengta elektroninės bibliotekininkystės programa 
„Biblio“,  valgyklą, sporto salę, sporto aikštynus. 2014 metų pavasarį baigti mokyklos sporto salės ir 
aikštynų renovacijos darbai. 2016 m. pavasarį baigti mokyklos apšiltinimo darbai, 2018 m. 
renovuotos valgyklos grindys. 2019m. ikimokyklinio skyriaus teritorija aptverta nauja tvora. 

Pamokos mokykloje prasideda mokiniams patogiu metu: 8.30 val. Pamokų tvarkaraščiai 
patogūs, be „langų“, informacija kiekvienai klasei pateikiama individualiai, tik jai skirtame stende 
bei mokyklos internetiniame puslapyje: www.nrmokykla.lt 

Miestelyje vyrauja bedarbystė, žemas šeimų pragyvenimo lygis, todėl mokykloje kasmet 
daugėja mokinių, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas.     

 
 
 
2 pav. socialinis kontekstas 

http://www.nrmokykla.lt/


 
2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Globėjų šeimos  2 3 4 4 1 - 
Socialiai remiamos šeimos  18 12 15 14 17 10 
Nepilnamečių profilaktinėje 
įskaitoje esančių mokinių 
skaičius 

2 3 2 1 - - 

Užfiksuota smurtinių atvejų 
mokykloje 

7 6 6 - - - 

Nemokamai maitinamų 
mokinių skaičius 

63proc. 52 proc. 51proc. 34 
proc. 

35proc. 49proc. 

Paskirta minimali priežiūra 2 - - - - - 
Našlaičiai  - - - - - - 
Šeimos, neužtikrinančios vaikų 
auklėjimo 

7 6 7 4 - - 

Vienas iš tėvų miręs  11 15 13 8 8 7 
Vienišos mamos (tėvai) 8 19 16 8 15 12 
       

Mokiniams sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo 
užsiėmimuose. 2019/2020 m.m. mokykloje veikia 11 neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai: sporto 
(„Sporto šalis“, ‚Žaidimų klubas“, „Kvadratas“, „Tinklinis“, „Krepšinis“), keramikos, dailės studija, 
choro studija, Amatų dirbtuvės, Hello, English, Dramos studija. Lyginant su 2018/2019 m.m. 
padaugėjo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo užsiėmimus( kiekvienas mokinys lanko bent 1 
užsiėmimą).  Mokykloje veikia 2 NVŠ programos: „Jaunųjų programuotojų mokykla“ ir „Robotika“. 
Tradiciniai renginiai: 

• Vasario 16 - osios proga, mokinių savivaldos nariai kartu su mokyklos direktore ir 
rajono meru lankėsi Prezidentūroje, iš ten kartu su signataro Jokūbo Šerno 
giminaičiais parvežė puokštę, kurią Vasario 16 -tą mokiniai nešė į kapines, kur 
palaidotas signataras, parengta literatūrinė kompozicija. Mokykla turi muziejų, 
kuriame įkurta signatarui skirta paroda. Mokykloje šiai datai paminėti tradiciškai 
organizuotas meninio skaitymo konkursas visose amžiaus grupėse. Geriausi skaitovai 
atstovavo mokyklai rajone. Organizuotas rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
meninio skaitymo konkursas „Žodeliai iš mažų širdelių“.   

• Mokinių vasaros užimtumui organizuota stovykla „Prie Nemunėlio“ – dalyvavo visi 
1-10 kl. mokiniai, priešmokyklinukai, toliu būdų būsimieji pirmokai susipažino su 
mokykla. 

• Mokslo metų pabaigos renginys „Vartai į vasarą“ – tai padėkos šventė visiems 
mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, socialiniams partneriams, mokyklos 
bendruomenei. Šio renginio metu mokiniai parodė, ką išmoko neformaliojo vaikų 
švietimo būrelių: „Dramos studija“, „Choro studija“, „Šokių studija“ metu.   

• „Šokių karai“ – trečius metus vykęs renginys, kuriame dalyvavo visų klasių mokiniai 
ir ikimokyklinio skyriaus vaikai.  

• Karjeros diena – teminis Mokytojų dienai skirtas renginys, kuriame dalyvavo visa 
mokyklos bendruomenė, pagerbti buvę mokytojai. 

• Kalėdiniai karnavalai –teminiai kiekvienos klasės pasirodymai. Gruodžio mėn. 
mokiniai rašo sveikinimus vieni kitiems, veikia kalėdinis paštas. Į renginį sukviečiama 
visa mokyklos bendruomenė, buvę mokiniai, tėveliai. Gruodžio mėn. paskutinį 
penktadienį prieš Kūčias visa mokyklos bendruomenė dalyvauja susitaikymo mišiose 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Savaitę iki Kalėdų vyksta gailestingumo akcija, 
kurios metu aplankyti O. Milienės senelių globos namų gyventojai, vieniši žmonės, 



rinktas maistas beglobiams gyvūnams, žaislai – vaikų darželiui, knygos - mokyklos 
bibliotekai.  

• Šimtadienis - teminis vasario paskutinę savaitę organizuojamas renginys, skirtas 
dešimtokams.  

• Kasmet, prieš Velykas, visas rajono mokyklas, socialinius partnerius, vietos 
bendruomenę sukviečiame į integruotą projektą „Kūrybinių partnerysčių mugė“. 
Atviras veiklas veda mokyklos pedagogai, įvairių profesijų atstovai. Dalyvauja visa 
mokyklos ir vietos bendruomenė, socialiniai partneriai.  

• Ketvirtus metus iš eilės organizuotas viešas mokinių socialinių-pilietinių veiklų 
pristatymas. Nors ši veikla privaloma tik pagrindiniame ugdyme, mūsų mokykloje ši 
tradicija tęsiasi jau seniai ir dalyvauja visos klasės nuo 1 iki 10 kl.  

• Mokinių savivaldos iniciatyva, organizuoti renginiai: Helovino vakaras, „Naktis 
mokykloje“.  

Siekiant užtikrinti mokinio gerovę, mokykloje sukurtas pagalbos vaikui modelis: arčiausiai 
vaiko esantis klasės vadovas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, VGK, mokyklos 
administracija. Parengtos „Nuobaudų kopetėlės“ – patarimai, kaip elgtis visai mokyklos 
bendruomenei, kai pastebi patyčias. Siekiant visapusiškai padėti mokiniui bei užtikrinti veiksmingą 
pagalbos teikimą, tenkinant skirtingus mokinių poreikius, aktyviai dirbo komandos: administracija, 
Vaiko gerovės komisija, logopedė, socialinė pedagogė, mokinių taryba, biblioteka, metodinė taryba, 
5-10 kl. dirbantys mokytojai teikia visų dalykų konsultacijas po pamokų konsultaciniame ugdymo 
centre (KUC). 1-4 kl. mokiniai, laukiantys autobuso, gali ruošti pamokas „Namų darbų klube“.  
Mokiniams, kuriems reikalinga mokymosi pagalba, skirti „mokytojai-kuratoriai“, organizuoti 
individualūs pokalbiai su kiekvienu vaiku. Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs, teritorija stebima 
vaizdo kameromis. Pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau negu 3 km. Įgyvendinamos socialinius-
emocinius įgūdžius formuojančios programos (Olweus, „Antras žingsnis“, „Sveika mokykla“, 
„Sveikatiada“, „Prie Nemunėlio“), veiklos nukreiptos į santykius ir mikroklimato gerinimą, siekiama, 
kad kiekvienas mokinys jaustųsi saugiai ir vertingas. Atliktas PUG, 1 ir 5 klasės mokinių bei naujų į 
mokyklą atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. Išvados pateiktos stebėjus pamokas, apklausiant 
klasių vadovus, bendraujant su mokiniais. Nustatyta, kad adaptacija vyksta sėkmingai: ikimokyklinį 
skyrių ir pradines klases baigę mokiniai lengvai adaptuojasi, naujai atvykę mokiniai – naujoje 
aplinkoje, bendruomenėje, ir sėkmingai vyksta mokymasis. Mokinių savivalda inicijavo projektą 
„Emocija+“, kartą į mėnesį organizavo aktyvias pertraukas.  

SSGG 
Stiprybės Silpnybės 

Mokykla atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. 
Mokykloje dirba patyrę ir kvalifikuoti mokytojai. 
Mokykla yra sertifikuota Olweus mokykla. 
Daugumai tėvų patinka organizuojama veikla ir yra 
patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje 
mokykloje. 
Dauguma mokinių gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi 
saugūs visoje mokykloje. 

Nepakankamas tėvų įtraukimas į programos veiklas.  
Ne visi mokyklos bendruomenės nariai patyčias 
pripažįsta kaip problemą. 
Dalis darbuotojų nenoriai pildo patyčių registracijos 
žurnalą, netinkamai sprendžia patyčių situacijas. 
Ikimokyklinio skyriaus mokytojai ir 1-2 klasių 
mokiniai nedalyvauja projekto veikloje.  
Klasių vadovai pildo klasių valandėlių protokolus 
skirtingose formose.  

Galimybės Grėsmės 

Kurti geresnę pasitikėjimo atmosferą tarp mokinių ir 
mokytojų. 
Turėti aiškius susitarimus. 
Į prevencinę veiklą įtraukti socialinius partnerius. 
Skatinti mokinių savivaldą, aktyvinti vykdomas 
veiklas. 

Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai, 
kultūros stoka. 
Didėjantis tėvų abejingumas vaikų elgesiui, 
pedagoginių žinių stoka. 
Naujų neigiamų socialinių reiškinių, priklausomybių 
atsiradimas. 



Organizuoti tėvų pedagoginį psichologinį švietimą, 
siekiant pagerinti tėvų pagalbą vaikams. 

 

 
 

II SKYRIUS 
MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
Mokykla vadovaujasi LR Švietimo įstatymu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatais, 2016-2020 metų strateginiu ir mokyklos veiklos planais, vidaus tvarkos 
taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą mokykloje, vadovaujamasi LR 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus 
programos standartu.  

Iš mokyklos 2016-2020 m. strateginio plano: 
1. Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokinių pažangos; 

1.1. Uždavinys – tobulinti pamokos ir kasdieninės veiklos planavimą ir organizavimą; 
Veiklos rodiklis Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Min real Max 

Mokymosi pagalbos 
organizavimas 

Vykdoma smurto ir patyčių prevencija. 
Patyčias patiriančių mokinių procentas. 13 % 12 % 10 % 

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.  2014 m. lapkričio mėn. atlikto antrojo mokinių apklausos tyrimo rezultatai parodė 
gerėjančią mokyklos situaciją patyčių prevencijos srityje: šiek tiek sumažėjo patyčių mokykloje (šis 
rezultatas ryškesnis sumažėjusiu patyčių atvejų skaičiumi tarp mergaičių), mažėja besityčiojančių 
mokinių skaičius mokykloje (ypač tarp mergaičių). Mokykloje gerokai sumažėjo grasinimų, fizinių, 
virtualių patyčių, melo. Didžiausias pasiekimas, jog vaikai pradėjo akivaizdžiai dažniau apie 
patiriamas patyčias kalbėtis su suaugusiais tiek mokykloje, tiek namuose.  

2018 m. pavasarį atliktas Olweus veiklos kokybės užtikrinimo auditas. Nustatyta, kad 
mokykla laikosi programos reikalavimų, Olweus mokyklos vardas suteiktas dvejiems metams.  

 
Tikslas: Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, mokykloje kurti saugią 

aplinką, grįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu 
pasitikėjimu.  

 
Uždaviniai:  

1. Apie patyčių prevencijos programą informuoti mokinių tėvus (globėjus), įtraukti juos 
į bendrą veiklą.  

2. Visai mokyklos bendruomenei taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras, įdiegti 
elektroninį patyčių registracijos žurnalą, numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui 
įgyvendinti.  

3. Užtikrinti tinkamą klasių vadovų veiklą, numatytą OPKUS, klasių valandėles pildyti 
pagal R2 formą.   Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas ir mokyti mokinius bendrauti ir 
bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus. 

 
III SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Laiko 
terminai 

Atsakingas Laukiamas rezultatas  Pildomi 
dokumentai 

 1 uždavinys - Apie patyčių prevencijos programą informuoti mokinių tėvus (globėjus), įtraukti juos į bendrą veiklą 
1.1. Visuotinis tėvų susirinkimas  Gruodžio 

mėn. 
  

E. Timukienė 
 
 

Aptarti visi OPKUS programos 
komponentai, pristatyta mokinių 
apklausos duomenų analizė, 

Pildomas 
protokolas iš karto 
pasibaigus 



pristatytas patyčių prevencijos 
priemonių įvertinimas 

susirinkimui, 
(informacija į el. 
dienyną, 
informacija apie 
vykdomą projektą 
klasių susirinkimų 
metu). 

1.2.  Patyčių prevencijos tema 
aptariama  bent viename 
bendrame visos mokyklos tėvų 
susirinkime ir bent viename 
kiekvienos klasės tėvų 
susirinkime 

Rugsėjo ir 
birželio 
mėn.  

Grigienė,  
1-10kl. 
vadovai 

Tėvams pateikta svarbi ir aktualiausia 
patyčių  programos įgyvendinimo 
informacija. Supažindinami su 
mokyklos planais patyčių sprendime. 
Klasėse pristatyta klasės vykdoma 
veikla prieš patyčias. Pateikti ne tik 
mokyklos planai, bet ir sužinoma tėvų 
nuomonė, įspūdžiai. 

Pildomas 
protokolas 
pasibaigus 
susirinkimui 

1.3.  Tėvų (Globėjų)  informavimas 
apie 4 patyčių prevencijos 
taisykles, nuobaudų kopetėles 
klasių tėvų susirinkimų metu  

Pagal 
klasių 
vadovų 
veiklos 
planus (I 
Pusm.) 

Klasių vadovai Tėvai informuojami apie mokyklos 
veiklą  

Pildomas 
protokolas iš karto 
pasibaigus 
susirinkimui, 
(informacija į el. 
dienyną, 
informacija apie 
vykdomą projektą 
klasių susirinkimų 
metu); 

1.4.  Tėvų (globėjų)  informavimas 
apie apklausos rezultatus 

II pusm. 
Pagal 
klasių 
vadovų 
veiklos 
planus 

Klasių vadovai  Tėvai informuojami apie mokyklos 
veiklą 

Klasių vadovų 
darbo planai 

1.5.  Kiti bendri klasių ir tėvų 
renginiai, susitikimai 

Pagal 
klasių 
vadovų 
veiklos 
planus 

Klasių vadovai Tėvai informuojami apie mokyklos 
veiklą 

Klasių vadovų 
darbo planai 

1.6.  Informacijos apie patyčias ir jų 
prevenciją skelbimas mokyklos 
interneto svetainėje  

Visus 
metus 

A. Grigienė Tėvai informuojami apie mokyklos 
veiklą 

Interneto svetainė 
www.nrmokykla.lt 
 

 2 uždavinys - Visai mokyklos bendruomenei taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras, įdiegti elektroninį patyčių 
registracijos žurnalą, numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti.  
 

2.1.  OPKUS plano rengimas, 
tvirtinimas, MSG ir PPKK 
narių sąrašų tikslinimas, 
koregavimas, mokymai MSG 
vadovams  

Rugpjūtis A. Grigienė, 
VGK 

Iškilus  problemai, kad ne visiems 
MSG grupelių vadovams pavyksta 
efektyviai organizuoti diskusiją MSG 
susitikimų metu (kalbama ne į tema, 
,,užstringama“ prie vienos temos, 
nesuspėjama laiku, ne visi pasisako ir 
pan.), organizuojami mini mokymai 
MSG grupelių vadovams prieš 
kiekvieną grupės susitikimą. 

Laisva forma 
apibendrinta 
informacija 
persiunčiama 
visiems MSG 
vadovams 

2.2.  1 dienos mokymai naujiems 
mokyklos darbuotojams 

Rugsėjo 
mėn.  

V. Simėnienė 
A. Grigienė 

Užtikrinta, kad nei vienas programos 
komponentas nebus pamirštas ir 
suteikta galimybė naujai 
prisijungusiems aktyviai įsilieti į 
prevencinį darbą. 

R3  (OPKUS 
vadovas mokyklai) 

2.3.  Projekto viešinimas ir sklaida Visus 
metus 

Grigienė A.  
R. Lapeikienė 

 
Viešinamas projektas 

Skelbiama 
mokyklos 
svetainėje 
www.nrmokykla.lt 

http://www.nrmokykla.lt/
http://www.nrmokykla.lt/


2.4.  Mokytojų budėjimo grafiko 
koregavimas, mokytojų 
budėjimo užtikrinimas 
pertraukų, renginių metu 
atsižvelgiant į Olweus tyrimo 
rezultatus.  

Visus 
metus 

Navalinskienė 
A.  

Atnaujinti budėjimo grafikai 
atsižvelgiant į informaciją apie 
karštąsias patyčių rizikos vietas. 
Budintiems mokytojams aiškūs 
reikalavimai budėjimui. 

Peržiūrimas, 
vertinimas, 
koreguojamas,  

2.5.  Įdiegti elektroninį patyčių 
registracijos žurnalą 

I pusm. Grigienė A. Sukurtas elektroninis patyčių 
registracijos žurnalas 

Peržiūrimas, 
vertinimas, 
koreguojamas. 
Patyčių 
registravimo 
žurnalas 
P1 (OPKUS 
vadovas mokyklai) 

2.6.  Koreguoti „Nuobaudų 
kopetėles“ 

II pusm. Klasių 
vadovai, MSG 
vadovai 

Priimti susitarimai dėl „Nuobaudų 
kopetėlių“ mažinimo (iki 5 žingsnių) 

Peržiūrimas, 
vertinimas, 
koreguojamas 

2.7.  Visi darbuotojai taiko keturias 
patyčių prevencijos taisykles 

Visus 
metus 

A. Grigienė Naudojant įvairias priemones 
(plakatai koridoriuose,   
kabinetuose, informacija mokyklos 
interneto puslapyje, priminimai 
el.dienyne ir kita) užtikrinta, kad 
kiekvienas darbuotojas taisykles žino, 
taiko ir primena jas vaikams. 
Klasių auklėtojai mokslo metų 
pradžioje primena mokiniams 4 prieš 
patyčias nukreiptas taisykles.  
Taisyklės nuolat prisimenamos, 
atvejai analizuojami klasių valandėlių 
metu vykstančiose  
diskusijose. Taisyklės naudojamos 
dirbant su patyčių atvejais ar jas 
įtariant. 

 

2.8. MSG susirinkimai 5 kartus 
per metus 
(mokinių 
atostogų 
metu) 

Grupių 
vadovai 

Visi mokyklos darbuotojai taiko prieš 
patyčias nukreiptas procedūras 

Pildomas 
protokolas  (R1) iš 
karto pasibaigus 
susirinkimui, 
trukmė – 90 min.  

2.9.  2 viso mokyklos personalo 
susirinkimai 

Rugpjūčio, 
vasario 
mėn.  

E. Timukienė 
 

Aptarti visi OPKUS programos 
komponentai, pristatyta mokinių 
apklausos duomenų analizė, 
pristatytas patyčių prevencijos 
priemonių įvertinimas 

Dalyvavusių 
darbuotojų sąrašas. 

2.10.  Mokyklos bendruomenės 
supažindinimas su OLWEUS 
tyrimo rezultatais. 

Sausio-
vasario 
mėn.  

1-10 kl. 
vadovai 

Išanalizuoti tyrimo rezultatai 
pristatomi atskirai mokiniams, 
mokytojams, tėvams parinkus jiems 
priimtiniausią formą.  Pateikiamos 
įžvalgos, išvados, supažindinama su 
tolimesne mokyklos veikla patyčių 
prevencijos srityje. 
Susitarta dėl bendradarbiavimo . 

Pranešimų 
pateiktys  

2.11.  Paprastų nukrypimų 
fiksavimas ir šalinimas 

Mokslo 
metų 
eigoje  

Darbuotojai, 
pastebėję 
nukrypimą 

Planinga veikla  Nukrypimų 
šalinimo forma A1 

 3 uždavinys - Užtikrinti tinkamą klasių vadovų veiklą, numatytą OPKUS, klasių valandėles pildyti pagal R2 formą.   
Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas ir mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus 

3.1.  Naujai atvykusių mokinių 
supažindinimas su Olweus 
patyčių prevencijos taisyklėmis 

Rugsėjo 
mėn. arba 
mokslo 
metų 
eigoje 

Klasių vadovai Diegiama mokinių atsakomybė už 
savo veiksmus 

Klasės valandėlės 
forma R2 ir įrašas 
el. dienyne dienyne.  



3.2.  Individualūs pokalbiai su 
mokiniais, įtariamų ir faktinių 
patyčių atvejų aptarimas 

Mokslo 
metų 
eigoje  

Klasių vadovai Diegiama mokinių atsakomybė už 
savo veiksmus 

Klasės auklėtojo 
atmintinė C2 

3.3. Mokinių savivaldos veikla 
13.1. ”Mokinių savivaldos 
rinkimai. 
13.2. ”Tolerancijos diena” 
 
13.3. “Savaitė be patyčių”  
 
13.4. Diskusija (2 kartus) 
 
13.5. ”Helovino vakaras” 
 
13.6. Pakartotinis „Karštų 
taškų“ mokykloje nustatymas 

 
Rugsėjo 
mėn.  
Lapkričio 
mėn.   
Balandžio 
mėn.  
Vasario 
mėn.  
Spalio 
mėn.   
Spalio 
mėn.  

 
A. Grigienė,  
J. 
Matusevičienė 

Aktyvi mokinių savivalda.  
Organizuota kūrybinė diena, kurios 
metu  visa mokyklos bendruomenė 
susitelks bendram darbui dėl patyčių 
mažinimo mokykloje. 
 
 
 
Mokytoja koordinuojanti Mokinių 
tarybos veiklą, Rima Zemlickienė,  
praveda pokalbius – diskusijas su 
Mokinių taryba vienu iš pasirinktu 
patyčių problematikos aspektu. 

Pildomas 
protokolas (R2) 
pasibaigus 
renginiui, 
Atmintinė 
mokytojui, 
kuruojančiam 
mokinių tarybos 
darbą C3. 
R4(OPKUS 
vadovas mokyklai 
“Karštų taškų” 
žemėlapis.  

3.4. Mokyklos apklausa Olweus 
klausimynu 

Lapkričio 
mėn. 

E. Timukienė 
V. Simėnienė 

Įvertinta patyčių situacija mokykloje, 
pastebėtos mokyklos sėkmes ir 
nesėkmės 

Dalyvauja 1-10 kl. 
Mokiniai, sudarytas 
apklausos grafikas  

3.5. Nuoseklus ir pastovus mokinių 
skatinimas laikytis 4 patyčių 
prevencijos taisyklių 

Visus 
metus 

Klasių vadovai Diegiama mokinių atsakomybė už 
savo veiksmus 

Klasės auklėtojo 
atmintinė C2 

3.6. Kūrybinių darbų konkursai, 
skirti patyčių prevencijai  

Paskelbus 
konkursą 

Grigienė A.  
Zemlickienė 
R.  

Apie įvykusius renginius skelbiama 
mokyklos interneto svetainėje  

 

3.7. Mokinių OPKUS programos 
įvertinimas 

Gegužės 
mėn.  

E. Timukienė 
 

Struktūruoto pokalbio metu, kuriame 
dalyvauja po 2-3 kiekvienos klasės 
mokinius, išsiaiškintos programos 
įgyvendinimo stipriosios ir silpnosios 
pusės. 

Pavaduotojos 
parengta forma  

3.8 Klasių valandėlių 
organizavimas 1-10 kl. 
mokiniams  

2 kartus į 
mėnesį 

1-10 kl. 
vadovai  

Kiekvienas mokinys išsikels 
individualų uždavinį, kuris padės 
mažinti patyčias klasėje. 
Į mokyklos mėnesio darbo planą 
įtraukiama Olweus klasės valandėlių 
organizavimas 2 kartus per mėnesį. 1-
10 klasių auklėtojai rengdami 2018-
2019 m.m. klasės auklėtojo veiklos 
programą, Olweus temas įtraukia į 
planuojamas vykdyti veiklas. 1-10 
klasių mokytojai organizuodami 
valandėles akcentuoja, kad vyksta 
Olweus valandėlė ir bent  dalį 
pamokos  moko mokinius 
demokratijos, kaip apsisaugoti nuo 
negatyvios bendraamžių reakcijos, 
moko mokinius kalbėti apie savo 
jausmus, suteikia mokiniams žinių 
apie patyčias, pateikia platesnį vaizdą 
apie bendraamžių požiūrius, 
nuostatas, vertybes ir pan. Klasių 
valandėlių protokolai kiekvieno 
mėnesio pradžioje atiduodami V.  
Vaitaitytei. 

Pildomas 
protokolas iš karto 
pasibaigus klasės 
valandėlei (trukmė-
45 min.) 
R2 (OPKUS 
vadovas mokyklai) 

3.9. 4 patyčių prevencijos taisyklių 
nuoseklus laikymasis  

Mokslo 
metų 
eigoje  

Klasių vadovai  Užtikrinta ir tinkama klasių vadovų 
veikla 

Klasės auklėtojo 
atmintinė C2 

3.10. OLWEUS klasės valandėlių  
stebėjimas, apibendrinimas, 
rekomendacijos 

Spalio-
gegužės  
mėn.  

E. Timukienė 
 

Susikurti klasės valandėlių stebėjimo 
kriterijai. Stebimos 1-10 klasių 
valandėlės.  
Mokytojų susirinkimo metu 
apibendrinami mokyklos vadovų  

Parengtos pateiktys 
persiunčiamos 
visiems 
mokytojams. 



stebėjimo rezultatai. Pateikiamos 
stiprybės, tobulintini aspektai, 
rekomendacijos. 

3.11. Klasės auklėtojo atmintinės 
pildymas 

Iki 12-15 ir  
Iki  04-30 

1-10 klasių 
vadovai  

Klasės auklėtojas apžvelgia 2018-
2019 m. m.  atliktas veiklas susijusias 
su patyčių prevencija ir užpildo 
atmintinę. 

Klasės auklėtojo 
atmintinė 
C2 (OPKUS 
vadovas mokyklai) 

 
IV SKYRIUS 

PLANO PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės 

užtikrinimo planas (toliau – OPKUS Planas) parengtas 2019 - 2020 mokslo metams, tvirtinamas 
mokyklos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Skelbiamas mokytojų, 
aptarnaujančio personalo, visuotiniame mokinių tėvų susirinkimuose, mokyklos internetiniame 
puslapyje www.nrmokykla.lt mokyklos mokytojų kambario stende bei laikomas OPKUS segtuve. 

 

 

http://www.nrmokykla.lt/

