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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2015-2016 MOKSLO METAMS 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija  ilgoji gimnazija, kurioje teikiamas kokybiškas pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas, 
atitinkantis kintančios modernios visuomenės poreikius, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir užtikrinant katalikiško ugdymo tęstinumą nuo pirmos 
iki dvyliktos klasės. Visos klasės yra viename pastate, šalia gimnazijos yra stadionas, Kristaus Karaliaus katedra, miesto Senelių globos namai, 
individualūs gyvenamieji namai. Gimnazijos teritorija neaptverta. Gimnazijoje mokosi 1015 mokinių, dirba 6 vadovai, 89 mokytojai, 2 socialinės 
pedagogės, 2 specialiosios pedagogės, logopedė, 3 mokytojo padėjėjos, 6 administracijos darbuotojai, 2 bibliotekos darbuotojos ir 30 pagalbinio 
personalo darbuotojų. Pastaraisiais metais mokytojų ir personalo kaita buvo nežymi. 

Gimnazijos įsipareigojimai: 
Įstatyminė bazė  
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. 
Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 
Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017 m. m. 
 
Olweus programos standartas. Situacijos analizė. 
 

1. Gimnazija pradėjo diegti Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP) 2011 metais. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradedama 
įgyvendinti nuo 2012 m. balandžio mėn.. 2016 m. birželio mėnesį gimnazijoje atliktas Olweus patyčių prevencijos programos auditas, kurio metu gimnazijos 
bendruomenė įrodė bei dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų tapo OLWEUS mokykla 2016-2017 ir 2017-2018 
mokslo metams.   

2. Apklausos rezultatų palyginimas 
2015 m. mokinių apklausos išvados 
Lapkričio mėn.  surengtoje apklausoje dalyvavo  701 (96,2 proc.) 
mokinių 

2016 m. mokinių apklausos išvados 
Lapkričio mėn.  surengtoje apklausoje dalyvavo  680 (95,6 proc.) 
mokinių 

 
• Pagerėjo 3,1 procentais (berniukai patiria daugiau patyčių, negu 

mergaitės) lyginant 2014 m. 
 
 

 
Berniukai ir mergaitės iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį ir 
dažniau paskutinius keletą mėnesių – 10,6 proc., lyginant 2015 m. – 
situacija pablogėjo 2 proc. 
Praėjusiais ir šiais mokslo metais viena pagrindinių patyčių vietų - mokyklos 
koridoriai, taip pat nemažas patyčių skaičius vyksta klasėje kai nėra mokytojo. 
 



 
 

 
Gimnazijos tikslai ir uždaviniai 
 

1. Atkreipti dėmesį į klasių koncentrus, kuriose išaugo patyčių skaičius (3, 8, 9 ir 10 klases). 
 

2. Atsižvelgiant į mokinių apklausos rezultatus, atkreipti  suaugusiųjų dėmesį ir aktyvinti jų  budėjimą mokinių didesnio susibūrimo vietose (koridoriuose, 
klasėse pertraukų metu,  persirengimo kambariuose prie sporto salės). 

3. Klasių auklėtojams savo veiklą su ugdytiniais organizuoti taip, kad dar daugiau dėmesio būtų skiriama patyčių prevencijai, nes mokiniai teigia, kad 
dažniausiai tyčiojasi klasiokai. 

4. Didesnį dėmesį skirti aptarnaujančio personalo įtraukimui į programos įgyvendinimą, ypač skatinti dalyvavimą Mokymosi ir supervizijų grupių  (MSG) 
susirinkimuose. 

5. 2 kartus  per mokslo metus organizuoti tėvų švietimą patyčių tema. 
6. Gavus 2017 m. Olweus apklausos rezultatus MSG metu išsamiai išanalizuoti kiekvieno koncentro tyrimo duomenis ir parengti siūlymų paketą patyčių 

situacijos gerinimui.  
 
 
 
 
Plano parengimas ir tvirtinimas 
 Planas parengtas 2017-2018 m. m. Planas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas 
mokytojų ir aptarnaujančio personalo, mokinių tėvų susirinkimuose, gimnazijos internetiniame puslapyje www.paltarokogimnazija.lt, gimnazijos stende, 
laikomas Olweus dokumentų segtuve. 
Eil. 
nr. 

Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo Dokumento pateikimo 
galutinis terminas 

1. Mokytojų ir aptarnaujančio personalo 
susirinkimai 

2017 m.  lapkričio mėn. 
2018 m. vasario mėn. 
 

C4, C5 
 
C1 

Direktorius Kitą dieną po susirinkimo, 
2018 m. balandžio mėn. 

2. 5 Mokymų ir supervizijų grupių 
susirinkimai (MSG) 

2017 m. spalio, gruodžio 
2018 m. vasario, 
balandžio mėn. 

R1 MSG vadovai Kitą dieną po sisusirinkimo 

3. Mokymai naujiems gimnazijos 
darbuotojams 

2017 m. spalio mėn. R3 Instruktorius Kitą dieną po mokymų 

4. Mokinių apklausa 2017 m. lapkričio mėn. C1 Direktorius 2018 m. vasario mėn. 
5. Budėjimo per pertraukas plano priežiūra 

ir koregavimas 
2017 m.  rugsėjis  
2018 m. sausis 

C1 Direktorius 2018 m. balandžio mėn. 

6. Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus 
naudojimas 

Visus mokslo metus C2 1-8, I-II gimnazijos 
klasių auklėtojai 

2017 m. gruodžio 15 d. 
2018 m. gegužės IV sav. 



7. 1-8, I-II gimnazijos klasių valandėlės 
pagal OPPP modelį 

Du kartus per mėnesį R2 1-8, I-II gimnazijos 
klasių auklėtojai 

Kitą dieną po klasės 
valandėlės 

8. Mokinių savivaldos susirinkimai 2017 m. spalis mėn. 
2018 m. kovas mėn. 

R4, C3 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, atsakingas 
už mokinių 
savivaldos veiklą 

Kitą dieną po susirinkimo 

9. Individualūs pokalbiai su mokiniais Visus mokslo metus C2 1-8, I-II gimnazijos 
klasių auklėtojai 

2017 m. gruodžio mėn. 
2018 m. gegužės  mėn. 

10. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas 
apie OPKUS 1-8, I-II gimnazijos klasių 
susirinkimuose susirinkime 

2017 m. spalis-lapkritis 
2018 m. vasaris-balandis 

C1 Direktorius 2018 m. balandžio mėn. 

11. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas 
apie OPKUS visuotiniame susirinkime 

2 kartus per mokslo 
metus 

C2 1-8, I-II gimnazijos 
klasių auklėtojai 

2018 m. vasario mėn. 
2018 m. gegužės mėn. 

12. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas 2017 m. rugsėjis mėn. C2 Direktorius 2015 m. rugsėjo mėn. 
13. Mokytojų ir aptarnaujančio personalo 

supažindinimas su P1 procedūra (įtariamų 
arba faktinių patyčių sprendimo 
procedūra) 

2017 rugsėjis-spalis P1 
C1 

Visi mokytojai ir 
aptarnaujantis 
personalas 
Direktorius 

 
 
 
2017 m. balandis 

14. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 
pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą A1 
A1/A2 

Atsakingas už veiklą 
asmuo 
Direktorius 

Pastebėjus nukrypimą 
 
Pašalinus nukrypimą 

15. Renginiai patyčių prevencijos tema 
mokiniams: 

 Akcija bendruomenei ,,Kaip 
gyveni“, skirta pasaulinei 
savižudybių prevencijos dienai 
paminėti; 

 Prevencinis projektas linkusiems 
nusižengti mokiniams 
,,Moksleivis“ 

 Akcija Tolerancijos dienai 
paminėti  

 Neigiamų socialinių veiksnių 
projektas ,,Kartu mes galime 
daugiau“ 

 Veiksmo savaitė be patyčių 

 
 
2017 m. rugsėjo 9 d. 
 
 
 
2017 m. spalis - gruodis 
 
 
2017 m.  lapkričio 16 d. 
 
2017-2018 m. m. 
 
 
2018 m. kovo mėn. 

Sklaida gimnazijos 
internetiniame puslapyje 
www.paltarokogimnazij
a.lt 

Socialinės pedagogė 
Mokinių parlamentas 
 

Po renginio 

 
-------------------------------------  


