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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS 

2020–2021 m. m. 

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (toliau – Gimnazija), juridinio asmens kodas – 290134150, yra Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais ir Gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metų veiklos planu, vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis. Pagrindinė gimnazijos paskirtis – įgyvendinti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą. 

Gimnazija, tenkindama mokinių ugdymo(si) poreikius, vykdo dvikalbį ugdymą (vokiečių ir lietuvių kalbomis). Mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Gimnazija yra miesto centre. Gimnazijos teritoriją stebi – 3, o vidaus patalpas – 21 vaizdo kamera. Gimnazijoje yra biblioteka – informacinis 

centras, valgykla, aktų salė, aptvertas sporto aikštynas, 3 informacinių technologijų kabinetai, šiuolaikinių mokymosi aplinkų klasė (ŠMAK), biologijos 

patyriminio ugdymo(si) laboratorija. Gimnazijoje įdiegtas belaidis interneto ryšys. Gimnazija naudojasi elektroniniu dienynu TAMO. 

Gimnazijoje dirba 5 vadovai, 4 administracijos darbuotojai, 52 mokytojai, 11 aptarnaujančio personalo darbuotojų, 2 švietimo pagalbos 

specialistai (1 socialinis pedagogas, 1 psichologas). Gimnazijoje mokosi 646 mokiniai (2 mokiniai turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių). Į / iš Gimnaziją 

pavežami 30 mokinių maršrutiniais autobusais.  

2020–2021 m. m. dėl Covid-19 pandemijos gimnazijos bendruomenei teko prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo ir darbo sąlygų. Visos veiklos 

persikėlė į virtualią erdvę.  

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje diegiama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2020 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: 

užtikrinti gimnazijoje pozityvią, fiziškai ir emociškai saugią aplinką, diegiant OLWEUS patyčių prevencijos programą OPKUS. 



 

Uždaviniai: 

- ugdyti bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą; 

- užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių įgyvendinimą ir tęstinumą; 

- vykdyti Olweus programos sklaidą. 

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:  

1. Mes nesityčiosime iš kitų.  

2. Mes pasistengsime padėti tiems, iš kurių tyčiojasi. 

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.  

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namuose. 

 

OPKUS planas 2020-2021 mokslo metams 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo Dokumento pateikimo 

galutinis terminas 

1.  Opkus plano rengimas 2020 m. rugpjūtis Planas Koordinatorius ir 

koordinacinis komitetas 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

2.  Gimnazijos bendruomenės 

susirinkimai 

2020 m. rugpjūčio mėn. – 

2021 m. kovo mėn. 

C4, C1 Direktorius, 

koordinatorė 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

3.  Naujai atvykusių mokinių 

supažindinimas su Olweus patyčių 

programos taisyklėmis 

2020 m. rugsėjo mėn. R2 Klasių auklėtojai Kitą dieną po 

susirinkimo 

4.  MSG susirinkimai 2020 m. spalis, gruodis, 2021 

m. sausis, vasaris, kovas, 

gegužė, birželis 

R1 MSG vadovės Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

5.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie OPKUS 

visuotiniame tėvų susirinkime.  

2020 m. rugsėjo mėn. C1 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

6.  Mokytojų ir aptarnaujančio 

personalo mokymai (naujiems 

nariams) 

2020 m. spalio – lapkričio 

mėn. 

R3 Instruktorė Kitą dieną po mokymų 

 



7.  Olweus mokinių apklausa 2020 m. lapkričio mėn. C1 Koordinatorius ir 

koordinacinis komitetas 

Rezultatų pristatymas 

2021 m. sausio mėn. 

8.  Olweus patyčių prevencijos 

programos Koordinacinio komiteto 

susirinkimas 

2021 m. vasario mėn. Protokolai Koordinatorius ir 

koordinacinis komitetas 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

9.  Klasių auklėtojų metodiniai 

susirinkimai:  

1. Dėl priemonių numatymo 

mikroklimato gerinimui klasėse.  

2.Apklausos rezultatų aptarimas, 

sprendimai situacijos gerinimui. 

2020 m. spalio mėn. 

 

 

2020 m. vasario mėn.  

Susirinkimų 

protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Praėjus savaitei po 

susirinkimų 

10.  Mokytojų budėjimo grafiko 

koregavimas 

2021  m. vasario mėn.  C1 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Iki 2021 m. vasario 

mėn.5 d. 

11.  I-II kl. klasių valandėlės pagal 

OPPP modelį 

Du kartus per mėnesį R2 1-II klasių auklėtojai Kitą dieną po klasės 

valandėlės 

12.  Tolerancijos dienos minėjimas  2020 m. lapkričio 16 d. Gimnazijos 

mėnesio veiklos 

planas 

Mokinių taryba, 

psichologas 

- 

13.  Mokinių savivaldos susirinkimai. 

Kaip pastebėti „užslėptas“ patyčias. 

Patyčių prevencija draugų rate. 

2020 m. gruodžio mėn.ir 2021 

m. vasario mėn. 

R4, C3 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

atsakinga už mokinių 

savivaldos veiklą 

Kitą dieną po 

susirinkimo 

 

14.  Individualūs pokalbiai su mokiniais 

patyčių prevencijos klausimais  

Visus mokslo metus C2 Klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Kitą dieną po pokalbio / 

valandėlės 

15.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas 

patyčių prevencijos klausimais I-II 

klasių mokinių tėvų susirinkimuose 

2 kartus per mokslo metus  

(pagal klasių auklėtojų 

planus)  

C2 Klasių auklėtojai 2021 m. vasario 5 d., 

2021 m. birželio 22 d. 

16.  Olweus tyrimo rezultatų 

pristatymas gimnazijos 

bendruomenei 

2021 m. vasario mėn.  Protokolai. 

dalyvių sąrašai 

Koordinatorius 

Instruktorius 

- 

17.  Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų 

pašalinimas 

Esant poreikiui A1 

A1/A2 

Direktorius 

Koordinatorius 

Pastebėjus nukrypimą 

Pašalinus nukrypimą 

Esant poreikiui planas gali būti koreguojamas.  


