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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2021-2022 mokslo metams 
 

Gimnazijos aprašymas 

 

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) 2021 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 288 mokiniai/ugdytiniai, iš jų 16 

vaikų pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir 16 vaikų pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Mokosi 3 mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių (pagal PPT pažymas). Yra dvylika 1-8, I-IV g (9-12) klasių komplektų. Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio (I ir II dalis), vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programos. Per visus mokslo metus klasės pasipildo mokiniais iš 

Baltarusijos. Dirba 38 pedagogai: 30 pedagogams Gimnazija yra pagrindinė darbovietė,  8 – nepagrindinė. Švietimo pagalbą teikia 1 logopedas 

(1,5 pareigybės), 1 psichologas (0,75 pareigybės), 1 socialinis pedagogas (0,75 pareigybės). Dirba 16 nepedagoginių darbuotojų. Gimnazijos 

vadovai: direktorius (1 pareigybė), 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1 pareigybė po 0,5 pareigybės), direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams (0,75 pareigybės). Iš viso 54 darbuotojų.  

Gimnazija įsikūrusi buvusio darželio patalpose. Ugdymo procesas vyksta viename pastate. 2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus 

Pranciškaus Skorinos gimnazijoje prasidėjo projekto ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus 

Skorinos gimnazijoje ir VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ įgyvendinimas. Jis vykdomas 2014-2020 m. pagal Europos kaimynystės priemonės 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Vykdant šį projektą, iki 2021 m. lapkričio 13 d. planuojama rekonstruoti 

Gimnazijos senąjį pastatą ir pastatyti naują mokslo paskirties priestatą.  

Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių saugumui užtikrinti: Gimnazijos teritorija aptverta, išorės ir vidaus 

aplinka stebima vaizdo kameromis, lauko durys rakinamos, užraktas atidaromas magnetine nuskaitymo kortele. Gimnazijos bendruomenės 

bendru sutarimu taip užtikrinamas saugumas. Įdiegta  „Patyčių dėžutė“ https://patyciudezute.skorinosgimnazija.lt/, sudarytos sąlygos kiekvienam  

Gimnazijos bendruomenės nariui saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. 

Vadovaujantis Olweus mokinių apklausos rezultatais yra stebimas patyčių masto mažėjimas. Patyčių situacijos ir savijautos 

gimnazijoje rodikliai gerėja 14,2 proc. (nuo pirmosios apklausos, palyginus su 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. duomenis, buvo stebimas patyčių 

masto mažėjimas atitinkamai nuo 22% (2018-2019 m. m.), 11% (2019-2020 m. m.) iki 7,8% (2020-2021 m. m.)).  

Mokyklos stiprybės įgyvendinant OPKUS yra: sumažėjo patyčių atvejų (nuo 22 % iki 7,8 %); sistemingai vyksta Olweus klasės 

valandėlės (2 kartus per mėnesį); organizuoti ne mažiau nei 5 MSG susitikimai per m.m; išaugo mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių 

https://patyciudezute.skorinosgimnazija.lt/


atvejus; mokiniai žino, kur ir į ką gali kreiptis pagalbos; visi darbuotojai supažindinti ir geba taikyti Olweus programos procedūras prieš 

patyčias. 

Apie procedūras ir susitarimus kalbama administracijos, mokytojų tarybos posėdžiuose (protokolai). Kiekvienais mokslo metais 

mokinių tėvai / globėjai detaliai informuojami apie Gimnazijos patyčių prevencijos veiklą ir su ja susijusių problemų sprendimus bent viename 

bendrame visos Gimnazijos tėvų susirinkime ir bent viename kiekvienos klasės tėvų susirinkime. OPKUS integruojama į visas įprastines 

Gimnazijos veiklas, klasės valandėles (2 klasės valandėlės per mėnesį). Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, 

prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 

Rengiant OPKUS planą 2021–2022 mokslo metams buvo remtasi praėjusių mokslo metų KK ir MSG susirinkimų nutarimais, 

2019, 2020 ir 2021 metų mokinių internetinės apklausos apie patyčias Gimnazijoje rezultatais.  

 

Gimnazijos įsipareigojimai. Įstatyminė bazė. Olweus programos standartas 

 

             Gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, 

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą Gimnazijoje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Olweus programos kokybės užtikrinimo standartu. 

             Olweus patyčių prevencijos programa Gimnazijoje buvo diegiama 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. gruodžio mėn. Nuo 2020 metų 

rugsėjo 1 dienos diegiama Olweus patyčių prevencijos programos užtikrinimo sistema (OPKUS).   

 

             Tikslas –  siekti, kad patyčių mastas nedidėtų įsiliejant naujiems mokinių srautams iš kaimyninių šalių. 

 

             Uždaviniai: 

             1. Užtikrinti mokinių saugumą klasėje be mokytojo.  

             2. Stiprinti neigiamas mokinių nuostatas į patyčias klasės valandėlių metu.  

             3. Gerinti mokyklos mikroklimatą, stiprinant vaikų ir suaugusiųjų ryšį.  

             4. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokyklos darbuotojų ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).  

 5. Skatinti gimnazijos darbuotojus sistemingai fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale. 

                        

 

Plano paruošimas ir tvirtinimas 
 

              Planas parengtas 2021–2022 mokslo metams. Planas tvirtinamas Gimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas 

paskelbtas Gimnazijos internetinėje svetainėje https://skorinosgimnazija.lt/ 



OPKUS planas 2021-2022 mokslo metams 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo 

Dokumento pateikimo 

galutinis terminas 

1. 

Gimnazijos personalo 

susirinkimo metu aptariamas 

gimnazijos mikroklimatas, 

planuojamos tolimesnės 

veiklos, aptariamos taikomos 

prevencinės priemonės. 

2021 m. rugpjūtis ir 2022 m. 

birželis 

C1, C4 Direktorius Kitą dieną po 

susirinkimo 

2. 

5 MSG susirinkimai 2021 m. spalis, gruodis                               

2022 m. sausis, balandis, birželis 

(pagal Gimnazijos mėnesių veiklos 

planus) 

R1 MSG vadovai Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

3. 
Koordinacinio komiteto 

susirinkimai 

2021 m. rugsėjis, lapkritis                             

2022 m. sausis, kovas, birželis 

Protokolai Direktorius 

Koordinatorius 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

4. 
Mokymai naujiems programos 

nariams 

2021 m. spalis-lapkritis R3 Instruktorius Kitą dieną po mokymų 

5. 

 

Mokinių apklausa 2021 m. lapkritis-gruodis C1 Instruktorius 

Koordinatorius 

Gavus tyrimo rezultatus 

6. 

Budėjimo vykdymo 

Gimnazijoje grafiko sudarymas 

ir koregavimas 

2021 m. rugsėjis ir 2022 m. sausis C1 Direktorius 

Koordinatorius 

Kas mėnesį ir/ar 

koregavimas pagal 

poreikį 

7. 

 

Budėjimo Gimnazijoje 

pertraukų metu vykdymas 

Visus mokslo metus Budėjimo 

grafikas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Koordinatorius 

2021 m. gruodžio mėn. ir 

2022 m. birželio mėn. 

8. 
Keturių taisyklių prieš patyčias 

reguliarus taikymas 

Visus mokslo metus C2 Klasių vadovai 2021 m. gruodžio mėn. ir 

2022 m. birželio mėn. 

9. 
Olweus klasės valandėlių 

organizavimas  

Du kartus per mėnesį (mėnesio 

lyginės savaitės) 

R2 Klasių vadovai Kitą dieną po klasės 

valandėlės 



10. 

Mokinių tarybos susirinkimai 2021 m. spalis ir 2022 m. vasaris R4, C3 Koordinatorius, 

atsakingas už 

mokinių tarybos 

veiklą 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

11. 
Individualūs pokalbiai su 

mokiniais 

Visus mokslo metus C2 Klasių vadovai 2021 m. gruodžio mėn. ir 

2022 m. birželio mėn. 

12. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie OPKUS 

visuotiniame susirinkime 

Mokslo metų eigoje C1 Direktorius 2022 m. birželio mėn. 

13. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimas patyčių prevencijos 

klausimais klasių 

susirinkimuose 

2 kartus per mokslo metus: 2021 m. 

rugsėjis ir 2022 m. vasario-gegužės 

mėn. (pagal klasių vadovų veiklos 

planus) 

C2 Klasių vadovai Kitą dieną po 

susirinkimo 

14. 
OPKUS plano rengimas ir 

tvirtinimas 

2021 m. spalis 

2022 m. vasaris 

Planas Direktorius 

Koordinatorius 

2021 m. spalis 

2022 m. vasaris 

15. 

Priminimas pedagoginiam ir 

nepedagoginiam  personalui 

apie P1 procedūras 

2021 m. rugpjūtis P1 

 

C1 

Direktorius  

Visi darbuotojai 

2021 m. rugpjūčio 28 d. 

2022 m. birželio mėn. 

16. 
Nukrypimų fiksavimas ir 

trūkumų pašalinimas 

Užfiksavus nukrypimą A1/A2 Koordinatorius 

Direktorius 

Pastebėjus nukrypimą 

Pašalinus nukrypimą 

17. 

Diskusijos mokyklos 

darbuotojų susirinkimų metu 

dėl nuobaudų kopėčių taikymo 

nuotoliniu būdu ir akivaizdžiai, 

būtinybės fiksuoti pastebėtas 

patyčias žurnale. „Patyčių 

dėžutės“ atvejų apibendrinta 

analizė 

Mokslo metų eigoje Patyčių 

registravimo 

žurnalo įrašai 

Mokyklos pedagogai 

ir kiti darbuotojai 

 

18. 

Instruktoriaus susitikimai su 

Gimnazijos bendruomenės 

nariais 

 

Mokslo metų eigoje  Instruktorius Pagal poreikį 



19. 

Informacinės medžiagos apie 

Olweus patyčių prevencijos 

programą atnaujinimas  

Gimnazijos internetiniame 

puslapyje 

Visus mokslo metus Protokolai, 

planas 

Koordinatorius 

 

2022 m. birželio mėn. 

20. 

Renginių organizavimas 

patyčių prevencijos tema, 

mokinių kūrybiniai projektai 

Gimnazijos veiklos planas 

Klasės vadovų veiklos planai 

Visus metus Koordinatorius 

Klasių vadovai 

2022 m. birželio mėn. 

20.1 

Prevencinis susitikimas su 

Vilniaus apskrities 5-ojo 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnais:  

„Saugi perėja“, „Žalingi 

įpročiai“, „Nepilnamečių 

atsakomybės“(1 kl., 2 kl.,7 kl., 

8 kl., I g (9) kl. 

Kovas   Socialinis pedagogas  

20.2 

Susitikimas su Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus jaunimo 

programos savanoriais 

„Savanorystės ir gerumo 

šturmas“ 

Gruodis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

20.3 

Geros savijautos programa: 

„Senovinės ir moderniosios 

streso įveikos technikos“, 

„Išbandyk praktiškai arba 

„Karštos streso valdymo 

dirbtuvės“, „Kvėpavimo 

technikos mokyklinio amžiaus 

vaikams“, „Stiprūs, drąsūs, 

ramūs!“ 

Vasaris  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

20.4 
Sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ 

Kovas   Klasių vadovai 

Mokytojai 

 



VGK 

Administracija 

20.5 

Konferencija „Vaiko gerovės 

sistema Lietuvoje: aktualijos ir 

perspektyvos“ 

Kovas   Socialinis pedagogas  

20.6 

Metodinis renginys 

„Individualus pagalbos planas 

sunkumus patiriančiam vaikui“ 

Balandis   VGK 

 

 

20.7 

#DARE2CARE – Nesmurtinių 

santykių tarp merginų ir 

vaikinų ugdymas  

Balandis  Socialinis pedagogas  

20.8 

ENGAGE: vaikinų ir vyrų 

įtraukimas į smurto lyties 

pagrindu prevenciją. 

Gegužė   Socialinis pedagogas  

20.9 

FlashMobas, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai 

Gegužė  Fizinio ugdymo 

mokytojas 

Šokio mokytojas 

 

20.10 
Tradicinis boulingo turnyras 

„Mes už gražų bendravimą“ 

Gegužė  Klasių vadovai  

 

PAPILDYTA. 2021 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 10  d. vyko Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) internetinė apklausa apie patyčių 

paplitimo mastą gimnazijoje (3-10 klasių mokiniai). Patyčių situacijos ir savijautos gimnazijoje rodikliai parodė, kad palyginus 2021 m. duomenis 

su 2018 m., 2019 m. duomenimis, stebimas patyčių masto mažėjimas atitinkamai nuo 22% (2018-2019 m. m.), 11% (2019-2020 m. m.) iki 8,8% 

(2021-2022 m. m.). 2020-2021 m. apklausos rezultatai buvo dar geresni – 7,8%, tačiau tuo metu vyko nuotolinis mokymas, todėl palyginimas 

negali būti lygiavertis.  

 

PASTABA. Išskirtiniais atvejais skiriant nuobaudą Gimnazija pasilieka teisę nesilaikyti Drausminimo kopėtėlių nuoseklumo. 

 

  

 

___________________________________ 


