
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA 2018-2019 M. 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). 2017 m. lapkričio mėn. buvo atlikta mokinių apklausa,  tyrimo rezultatai parodė 
gerėjančią mokyklos situaciją patyčių prevencijos srityje: sumažėjo patyčių mokykloje (šis 
rezultatas ryškesnis sumažėjusių patyčių atvejų skaičiumi tarp mokinių), mažėja besityčiojančių 
mokinių skaičius mokykloje. Mokykloje gerokai sumažėjo asocialaus elgesio apraiškų,  grąsinimų, 
fizinių, virtualių patyčių, melo, apkalbų. Didžiausias pasiekimas, jog vaikai pradėjo akivaizdžiai 
dažniau apie patiriamas patyčias kalbėtis su suaugusiais tiek mokykloje, tiek namuose, nedelsdami 
pranešti apie patyčių atvejus. Visa mokyklos bendruomenė mokėsi atpažinti, pastebėti patyčias ir 
tinkamai į jas reaguoti. 2018m. balandžio 17 dieną mokykloje vyko Olweus programos auditas. 
Vertintojai teigiamai įvertino programos veiklas bei jų efektyvumą kuriant saugų mokyklos klimatą. 

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

 
Uždaviniai:  
1. Apie patyčių prevencijos programą informuoti mokinių tėvus, įtraukti į bendrą veiklą. 

         
2. Visai mokyklos bendruomenei taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras, numatyti 

organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti. 
3. Užtikrinti tinkamą klasių vadovų veiklą, numatytą` OPKUS, klasių valandėles pildyti R2 

formą. Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas ir mokyti mokinius bendrauti ir 
bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus. 

 
 Mokykloje 2018-2019m.m. vyko tokios veiklos: 
 

1. Parengtas planas, patvirtintas, patikslinti MSG ir PPKK narių sąrašai, pravesti mokymai 
MSG vadovams. ( direktoriaus įsakymas 2018m. rugpjūčio 31d. Nr. V-361) 

2. Pravesti mokymai 4 naujiems mokyklos darbuotojam  (chemijos mokytoja, 3 ikimokyklinio 
skyriaus mokytojos -užpildyta forma R3) 

3. Sudarytas mokytojų budėjimo grafikas, stebima, kaip vyksta budėjimas. Ypatingas dėmesys 
skiriamas  budėjimui „karštuose taškuose“. (pakoreguotas „karštų taškų“ žemėlapis) 

4. Projekto viešinimas per mokyklos internetinį puslapį, rajoninę spaudą, Eduko dienyną, 
feisbuko paskyrą. 

5. Atnaujintas 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. (MSG protokolai- forma R1) 

7. Klasių tėvų susirinkimai. 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. (Eduko dienynas) 

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

bendruomenei. (Tyrimo rezultatai). 
10. Du kartus per mėnesį vyko klasių valandėlės 2-10 klasių mokiniams. (formaR2). 

Nagrinėtos temos: 
Keturios taisyklės prieš patyčias. 
Nuobaudų kopėtėlių aptarimas. 



Kodėl svarbu gyventi draugiškai. 
Sustok, nusiramink, pagalvok.. 
Visi mąsto skirtingai. 
Tolerancija. 
Kas yra žmogaus orumas. 
Pagarba sau ir kitam. 
Gyvename be patyčių. 
Mūsų emocijos ir jausmai. 
Teigiama atmosfera klasėje. 
Draugystė. 
Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės gyvenime. 
Paauglystę permainų metas. 

             Emocijos ir savitvarda. 
             Asmenybės branda. 

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

12. Mokykloje vyko renginiai, į kurių veiklas integruota OPKUS programa: 
Integruotas projektas „Sveika mokykla“ 
Integruotas projektas „Rudens spalvos“ 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 
Integruotas projektas „Kalėdų pasaka“ 
Žemės dienos minėjimas 
Integruotas kūrybinis- praktinis projektas „Kūrybinės partnerystės“ 
Netradicinė sporto šventė „Greitai ar lėtai, sporte- visi draugai.“ 
Mokslo metų užbaigimo šventė „Vartai į vasarą“. 
Mokyklos įkūrimo 435-ųjų metinių jubiliejus. 

13.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.  

Birželio  mėnesio 17-21 dienomis vyko mokinių užimtumo programa į kurią integruota OPKUS 
programa. 
 
OPKUS programos dėka, mažėja patyčių,  keičiasi bendras mokyklos klimatas, mokykla tampa 
saugesnė, kurioje galima ramiai mokytis ir dirbti. 
 

 
Projekto koordinatorė Audronė Grigienė 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


