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KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS  
 

1. 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. lopšelis - darželis „Nykštukas“ buvo prijungtas prie pagrindinės mokyklos 
ir tapo ikimokykliniu skyriumi. Šiame skyriuje kasmet ugdoma apie 40 vaikų, trijose grupėse su 
atskirais miegamaisiais, dirba 6 pedagogės: 4 ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojos, 1 
priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 1 meninio ugdymo  vadovė. Ugdymo įstaiga dirba pagal pačių 
susikurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas“.  
1 pav. Vaikų skaičius ikimokykliniame skyriuje  

2007/2008 
m. m. 

2008/2009 
m. m. 

2009/2010 
m. m. 

2010/2011 
m. m. 

2011/2012 
m. m.   

2012/2013 
m. m. 

2013/2014 
m. m.  

2014/2015 
m. m.  

40 vaikų 46 vaikai 38 vaikai 40 vaikų  38 vaikai 38 vaikai 39 vaikai 34 vaikai  
Panaudojant projekto modernizavimo ir apšiltinimo darbus, savivaldybės biudžeto, 2 % 

ir rėmėjų lėšas ikimokykliniame skyriuje padarytas svečių ir sporto salių remontai, sudėtos šildomos 
grindys, pakeisti vamzdynai, visoje įstaigoje langai, įsigyti lopšelio ir priešmokyklinėje grupėse 
baldai. 

 
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.  

2015–2016  m. m. mokykloje mokosi 86 mokiniai, dirba 30 mokytojų (5 iš jų 
ikimokykliniame skyriuje), 29 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Olweus programos 
įgyvendinime mokykloje dalyvauja 43 darbuotojai. Ikimokyklinio skyriaus bendruomenė 
nedalyvauja programos įgyvendinime.  

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. 2014 m. rudenį pradėti mokyklos apšiltinimo darbai.  

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 
 2012/2013 2013/2014  2014/2015 
Globėjų šeimos  2 1 2 
Socialiai remiamos šeimos  55 18 18 
Nepilnamečių profilaktinėje įskaitoje esančių mokinių skaičius 4 2 2 
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 8 7 
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 71 63 % 63% 
Paskirta minimali priežiūra - 2 2 
Našlaičiai  - - - 

http://www.nrmokykla.lt/


Šeimos, neužtikrinančios vaikų auklėjimo 7 7 7 
Vienas iš tėvų miręs  8 9 11 
Vienišos mamos  8 8 8 

Mokiniams yra sudarytos galimybės tenkinti savo poreikius 18 neformaliojo ugdymo 
užsiėmimų, 2 moduliuose, 5 projektuose. 96 % visų mokinių lanko neformaliojo ugdymo 
užsiėmimus.  

Mokykloje kasmet vyksta visų mokomųjų dalykų olimpiados, kurių nugalėtojai 
atstovauja mokyklai rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. Kiekvienais metais įvairių dalykų 
olimpiadose laimimos prizinės vietos. Kasmet puikiai pasirodo mokyklos sportininkai: Kvadrato, 
Tinklinio, Krepšinio, Stalo teniso varžybos rajone ir apskrityje. 
 Mokiniai ir mokytojai dalyvauja respublikiniuose konkursuose: pvz: piešinių konkurse „Aš 
mokausi sveikatą stiprinančioje mokykloje“, „Saugus internetas“; „Rytojaus ateitis mano 
rankose“, „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“, „Biržai Europoje“, „Nedegink 
pernykštės žolės“, „Saugi vasara“; „Mokinio kalendoriaus“ konkursas, „Radvilų pėdsakai mano 
miestelyje“, „Biržai Europoje“, „Medžiai – mano draugai“, „Kaip aš įsivaizduoju saugų darbą?“, 
Kompiuterinės grafikos atvirukų konkurse, Respublikiniame liaudies atlikėjų konkurse 
„Tramtatulis“, Tarptautiniame konkurse „Europos Sąjungos fabrikas“, Nacionaliniame 
konkurse  „Blaivi klasė“, „Mes prieš AIDS“, Kulinarinio paveldo konkurse „Viešnagė pas 
močiutę“; mini kalendorines šventes. Lietuvos ir Latvijos  moksleivių tiriamųjų darbų konkurse 
„Baltiškosios jungtys“, Konkurse „Mano svajonių kalėdinis renginys“, Respublikiniame 
konkurse „Ką aš žinau apie Lietuvos kariuomenę“. Dalyvavo respublikiniame rašinių konkurse 
„Mano teisės ir pareigos“, nacionaliniame konkurse  „Lietuvos istorijos žinovas“, 
respublikiniame 9-12 kl. mokinių meninių-mokslinių darbų konkurse „Meilės koordinatės“ ir 
pateko į finalą, respublikiniame konkurse  „Po tėviškės dangum“ - „Nemunėlio Radviliškis  iki 
ir dabar“. Respublikiniame konkurse  „Paukščiai sugrįš namo“. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: su Biržų muziejumi „Sėla“, Latvelių 
girininkija,  Biržų visuomenės sveikatos biuru, miestelio biblioteka, bažnyčiomis, NATO-o 
pareigūnais, O. Milienės senelių globos namais, seniūnija, vietos bendruomene, ūkininkais, 
verslininkais, kultūros centru, organizuojami susitikimai su rašytojais, kaimyninėmis mokyklomis.   

Išlaikomos tradicijos organizuojat Turizmo sąskrydį, „Europos kabų dieną“, sveikatingumo 
dienas, skaitymo skatinimo projektą „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kalėdinius karnavalus, 
meninio skaitymo konkursą, „Amatų mugę“, Akciją „Darom“, Šimtadienį, Paskutinio skambučio 
šventę, Vaikų gynimo dieną. Vyksta paskaitos-seminarai  tėvams apie vaikų auklėjimą, pedagoginio 
švietimo dienos būsimiems pirmokams. Mokykloje aktyvi mokinių savivalda, kuri turi savo tarybą, 
mokinių prezidentą, organizuoja įvairias akcijas: „Besmegenių dieną“, „Zumbos mankštą“, „Judam 
muzikos ritmu“,  „Kepurių dieną“,  „Atmintis dar gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-ajai, 
Pilietiškumo pamoką, skirtą vasario 16-ajai, Akcija, „Gyvoji vėliava“, skirta kovo 11-ajai, 
Tolerancijos dieną. Įrengta „Pasiekimų galerija“, renkamas „Šauniausias dešimtokas“, organizuoti 
renginiai: „Pirmokų ir penktokų krikštynos“, Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 

Mokykloje vykdoma kryptinga projektinė veikla: mokykla dalyvavo NEC projekte 
„Standartizuotų testų taikymas mokyklose“ 4 ir 8 klasių mokiniams. Olweus patyčių prevencijos 
programos įgyvendinime. UPC projekte „Kūrybinės partnerystės“ – programoje „Pokyčių 
mokykla-kubu“. Patyčių prevencijos projekte „Antras žingsnis“. Mokykla nuo 2000 metų priklauso 
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“, programa internuojama į klasių vadovų 
veiklos programas. Įgyvendinamas „Sveikatiados“ projektas. Spalio mėn. baigėme įgyvendinti 
Euroguidance karjeros ugdymo projektą „Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje“ – kuris 
pripažintas kokybės garantu už viešinimą ir rezultatų sklaidą. Skaitymo skatinimo projekte „Knygų 
pelėdos“. Vaikų sveikatos ugdymo programoje „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai jums“, „Visa Lietuva 
skaito vaikams“.  



Siekiame kurti saugios ir kūrybiškos mokyklos modelį.  
 

II. MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Mokykla, siekdama sumažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms 
patyčioms, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos 
planais, mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, patyčių drausminimo priemone ,,Nuobaudų 
laipteliai“, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus programos standartu. 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. 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. Atsiranda vis daugiau mergaičių, kurios stengiasi padėti tiems, iš kurių 
tyčiojamasi.  

 
Tikslas: dar labiau sumažinti patyčių kiekį, vadovautis Olweus programos principais, akredituotis 

ir tapti Olweus mokykla. 
 
Uždaviniai:  
1) mokytojų tarybos posėdžių, pasitarimų bei Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto 

(OPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevencijos pastangas, atlikti įsivertinimą, 
išanalizuoti gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus;  

2) organizuoti 9 MSG grupių susirinkimus per 2015-2016 mokslo metus, kurių metu kalbėsime 
apie pokyčius, pasiekimus ir/ar sunkumus; mokykloje bus ir toliau reguliariai vedamos klasės 
valandėlės patyčių/bendravimo tematika bei bendradarbiaujama su mokinių tėvais siekiant mokinių 
saugumo didinimo mokykloje; 

3) atsižvelgiant į mokinių apklausos rezultatus, organizuoti mokytojų budėjimą mokyklos 
,,karštuosiuose taškuose“, aktyvinti mokytojų – savanorių veiklą, didesnį dėmesį skirti 6-8 klasių 
mokinių stebėjimui, nes patyčių skaičius tarp šio amžiaus mokinių yra didžiausias;  

4) mokyklos bendruomenės nariams laikysis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų 
procedūrų bei veiksmų incidentų metu; 

5) bus laikomasi Olweus programos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildomi 
dokumentai. 

 
3. VEIKLOS PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonė Laiko terminai Atsakingas Pastabos 

1.  Opkus plano rengimas, tvirtinimas, MSG 
narių sąrašų tikslinimas, koregavimas,  

Rugpjūtis E. Timukienė   

2.  Mokymai naujiems darbuotojams Rugsėjo,  V. Simėnienė 
A. Grigienė 

Darbuotojų susirinkimo 
atmintinė C5 

3.  Projekto viešinimas ir sklaida Visus metus Grigienė A.  
V. Vaitaitytė 

Skelbiama mokyklos 
svetainėje 
www.nrmokykla.lt 
 
 

http://www.nrmokykla.lt/


4.  Mokytojų budėjimo grafiko sudarymas, 
sklebimas, mokytojų budėjimo 
užtikrinimas pertraukų, renginių metu 

Visus metus S. Balodytė Peržiūrimas, 
vertinimas, 
koreguojamas,  

5.  Darbuotojų susirinkimai 2 kartus per 
metus 

Rugpjūtis, birželis E. Timukienė, 
V. Vaitaitytė 

Pildomas protokolas 
pasibaigus 
susirinkimui 

6.  MSG susirinkimai 1 kartą į mėnesį Grupių vadovai Pildomas protokolas  
(R1) iš karto 
pasibaigus 
susiirnkimui, trukmė 
– 90 min.  

7. Olweus mokinių apklausa Lapkričio mėn. E. Timukienė 
V. Simėnienė 

Dalyvauja 3-10 kl. 
mokiniai 

8. Klasių valandėlių organizavimas 2 kartus į mėnsį Klasių vadovai  Pildomas protokokas 
iš karto pasibaigus 
klasės valandėlei 
(trukmė-45 min.) 

9. Mokinių savivaldos susirinkimai, 
diskusijos: 
9.1. ”Mokinių savivaldos ir prezidento 
rinkimai 
9.2. ”Tolerancijos diena” 
9.3. Savaitė be patyčių”  
9.4. Diskusija  

 
Rugsėjo  
 
Lapkričio mėn.   
Balandžio mėn.  
Vasario mėn.  

A. Grigienė,  
R. Zemlickienė 

Pildomas protokolas (R2) 
pasibaigus renginiui, 
Atmintinė mokytojui, 
kuruojančiam mokinių 
tarybos darbą C3 

10. 8.1. Visuotinis tėvų susirinkimas, “Kartų 
mokymasis kartu”; 
8.2. ”Naktis mokykloje” 

Gruodžio mėn. 
 
Birželio mėn.  

E. Timukienė 
 
V. Vaitaitytė 

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

11. PPKK susirinkimai     
11. Keturių taisyklių taikymas Visus metus A. Grigienė  
13.  Įsivertinimas dėl sertifikato pratęsimo  Balandžio mėn.  E. Timukienė 

V. Vaitaitytė 
 

14. Nukrypimų šalinimas Atsiradus 
nukrypimui 

E. Timukienė  

15.  Pakartotinis „karštų taškų“ mokykloje 
nustatymas 

Visus metus A. Grigienė 
R. Zemlickienė 

Mokinių tarybos 
susirinkimo forma R4. 
Mokyklos ,,karštųjų taškų“ 
žemėlapis. 

 
 

IV. PLANO PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo 

planas (toliau – Planas) parengtas 2015-2016 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos 
direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas mokytojų, aptarnaujančio 
personalo, visuotiniame mokinių tėvų susirinkimuose, mokyklos internetiniame puslapyje 
www.nrmokykla.lt mokyklos mokytojų kambario stende bei laikomas OPKUS segtuve. 
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