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KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2020–2021 M. M. 

 

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija – biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, siekianti 

kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės, savo veiklą grindžianti lygiaverčiais susitarimais bei 

visuomenės vertinama už gerą mikroklimatą, saugią mokymosi aplinką, jaukų, nuoširdų ir rezultatyvų 

mokinių, mokytojų, vadovų bendravimą bei tikslingą ir kryptingą bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. Gimnazijoje sudarytos puikios sąlygos mokinių mokymuisi bei saviraiškai, formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo integracijai, aktyviai mokinių veiklai. Džiugina rezultatyvus mokinių 

dalyvavimas rajoninėse dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. Bendrai veiklai 

mokinius ir mokytojus bei tėvus sutelkia gimnazijos bendradarbiavimas su Tytuvėnų ir Tytuvėnų 

apylinkių seniūnijomis, kultūros centru, Piligrimų centru, biblioteka, Tytuvėnų, Pagryžuvio ir 

Mockaičių bendruomenėmis, Regioniniu parku. 2020-2021 m. m gimnazijoje mokosi 408 mokiniai. 

 2020 metų tikslai ir uždaviniai: 

1. Tobulinti pamokos  vadybą per ugdymo turinio, mokymo metodų ir  formų pritaikymą 

bei mokymosi pagalbos teikimą: 

1.1.  teikti savalaikę veiksmingą pagalbą mokiniui, analizuojant duomenis, 

organizuojant pasitarimus, individualius pokalbius, konsultacijas; 

1.2.  organizuoti ugdymo(si) veiklas, skatinančias kiekvieno mokinio pažinimą ir 

individualią pažangą, mokymosi strategijų ir vertinimo įvairovės taikymą; 

1.3.  planuoti ir vykdyti integruotas pamokas, užsiėmimus, projektus ir kitas veiklas. 

2.  Modernizuoti ugdymo (-si) sąlygas ir plėtoti edukacinių erdvių kūrimą, 

pertvarkymą: 

2.1.  įsigyti reikiamų mokymo priemonių, vadovėlių ir kurti mokymosi motyvaciją 

skatinančią aplinką. 

3.  Puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas šiuolaikiniame kontekste: 

3.1.  inicijuoti veiklas, skatinančias gimnazijos narių bendruomeniškumą, 

užtikrinančias tvarius santykius. 

 Siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas Tytuvėnų  gimnazija 2018-

2019 m. m  ir 2019-2020 m. m. įgyvendino Olweus patyčių prevencijos programą. 2018 m. ir 2019 m. 

mokinių apklausa parodė, kad daugiausia yra žodinių patyčių (prasivardžiavimo, erzinimo). 2019 m. 

apklausa parodė, kad palyginus su 2018 m. patyčių dydis gimnazijoje sumažėjo 6 %. 2020-2021 m.m. 

gimnazijoje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS).   

 Tikslas – kurti mokykloje saugią emocinę aplinką, ugdant bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą ir laikantis OLWEUS programos standarto reikalavimų. 

 Uždaviniai: 

1. Mažinti patyčių kiekį mokykloje, mokant mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, 

konstruktyviau spręsti konfliktus, ugdyti mokinių kultūrą nuotolinio ugdymo laikotarpiu. 

2. Užtikrinti mokytojų budėjimą klasėse ir kabinetuose, nepaliekant mokinių be priežiūros 

pertraukų metu. 

3. Įtraukti mokyklos bendruomenės narius į aktyvią prevencinę veiką, ieškoti naujų 

bendradarbiavimo su tėvais formų. 

4. Skatinti, akcentuoti pageidaujamą mokinių elgesį, ugdyti jų socialines kompetencijas. 

 



Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingas asmuo Pastabos 

 

1. OPKUS plano rengimas, 

tvirtinimas 

2020 m.  

lapkričio mėn. 

Gimnazijos 

direktorius, 

gimnazijos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius 

 

2. Du darbuotojų susirinkimai 

per mokslo metus patyčių 

prevencijos priemonių 

aptarimui. Nuotolinio 

ugdymo laikotarpio aptarimui 

2020 m.  

gruodžio mėn. 

2021 m. 

balandžio mėn.  

Gimnazijos 

direktorius, 

gimnazijos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius 

 

3. 5 MSG susitikimai 2020 m.  

gruodžio mėn. 

2021 m.  

sausio, kovo, 

balandžio, 

birželio mėn. 

MSG vadovai, 

gimnazijos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius 

 

4. Mokymai naujiems 

darbuotojams 

Mokslo metų 

eigoje 

OPKUS 

programos 

instruktorius 

 

5. Anketinė mokinių apklausa. 

Olweus klausimynas 

2020 m. 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

Gimnazijos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai. 

 

6. Mokinių apklausos rezultatų 

pristatymas koordinaciniam 

komitetui ir MSG grupių 

vadovams. 

2021 m.  

sausio mėn. 

OPKUS 

programos 

instruktorius 

 

7. Mokinių apklausos rezultatų 

pristatymas mokiniams, 

mokinių tėvams.  

2021 m.  

sausio mėn. 

OPKUS 

programos 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

 

8. Diskusijos patyčių tema 

dviejuose mokinių tarybos 

susirinkimuose 

2020 m.  

sausio mėn. 

2021 m.  

balandžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

9. Budėjimo mokykloje grafiko 

sudarymas ir koregavimas 

Per mokslo metus Gimnazijos 

direktorius, 

gimnazijos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius 

 

10. Tikslines Olweus klasės 

valandėles  

2 kartus per 

mėnesį 

Klasių auklėtojai  



11. Mokinių tėvų informavimas 

apie įgyvendinamos 

programos eigą, rezultatus 

gimnazijos ir klasių tėvų 

susirinkimuose. 

2 kartus per 

mokslo metus 

OPKUS 

programos 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

 

12. Renginiai patyčių prevencijai: 

Tolerancijos dienos 

minėjimas, „Savaitė be 

patyčių“ . 

2020 m. 

lapkričio mėn.  

2021 m. 

kovo mėn. 

OPKUS 

programos 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 


