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BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2020–2021 MOKSLO METŲ OPKUS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

Pagrindinės mokyklos veiklos sritys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis 

ugdymas. Vykdant mokyklų tinklo pertvarką nuo 2020 m. rugsėjo 1-os dienos prie mokyklos prijungti 

du skyriai: Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcis centras ir Medeikių pradinio ugdymo 

skyrius. 2020 m. rugsėjo 1-ąją dieną mokykloje mokėsi 382 mokiniai (kartu su skyriais). Mūsų 

mokykloje suformuota 19 klasių komplektų. Germaniškio centro jungtinėje 1–4 klasėje mokosi 12 

mokinių. Medeikių skyriaus jungtinėje 1–2 klasėje mokosi 11 mokinių. Lavinamoji  klasė didelių 

specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams veikia lopšelio darželio „Vyturėlis“ patalpose. Ją 

lanko 4 mokiniai. Šiemet mokyklą pradėjo lankyti du pradinių klasių mokiniai, kurie sugrįžo iš 

užsienio.  

Mokykloje mokosi 62 specialiųjų poreikių mokiniai (kartu su skyriais). Visiems mokiniams 

pagalbą teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas – logopedas, bendrosios praktikos 

slaugytoja. Pagal poreikį šeimoms skiriamas socialinės paramos skyriaus problemų sprendimo 

vadybininkas. Naudojamasi ŠPT psichologų konsultacijomis.  

Kaštonų mokykloje dirba 39 pedagoginiai ir 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

Skyriuose dirba 10 pedagoginių ir 12 nepedagoginių darbuotojų.  

Ugdymo procesas vyksta kabinetuose, yra dvi IT klasės, 3D klasė, laboratorija pradinių klasių 

mokiniams, biblioteka, skaitykla. Mokiniai naudojasi stadionu, dirbtinės dangos aikštele, krepšinio 

aikštele ir lengvosios atletikos maniežu. Veikia WI-FI. Skyriuose ugdymo sąlygos labai geros. 

Mokykla naudojasi elektroniniu dienynu, turi internetinę svetainę, kas sudaro sąlygas greitai pateikti 

aktualią informaciją mokyklos bendruomenei. 

2019 m. pavasarį šalyje paskelbus karantiną ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu naudojant 

įvairias ugdymo platformas. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarta visiems naudoti Teams platformą. 

Mokykloje organizuojami renginiai, akcijos vykdomi respublikiniai ir tarptautiniai projektai, 

kurių vienas iš tikslų yra skatinti mokinius tinkamai bendrauti, dirbti komandoje, būti tolerantiškiems 

vienas kito atžvilgiu.  

Mokykloje vyrauja teigiamas mikroklimatas. Geri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. 

Tėvai bendrauja su mokykla, dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose. 

Mokykla bendradarbiauja su rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, Biržų švietimo pagalbos 

tarnyba, labdaros ir paramos fondu „Vilties šviesa“, Biržų rajono policijos komisariatu, Biržų Šv. 

Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia, Biržų visuomenės sveikatos biuru, Biržų muziejumi „Sėla“, UAB 

„Biržiečių žodis“, nepriklausomu Biržų krašto laikraščiu „Šiaurės rytai“, Biržų rajono savivaldybės 

vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis. 
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II SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2020–2021 m. m.  mokyklos OPKUS planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, mokyklos strateginiu planu 2016–2020 m., mokyklos veiklos planu 2020 m., 

praėjusių metų OPKUS įgyvendinimo analize, MSG susirinkimų nutarimais, mokinių internetinės 

apklausos apie patyčias rezultatais. 

Plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti 

veiklos tikslai, uždaviniai 2020–2021 m. m., numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

Mokyklos prioritetas: Emociškai saugios, tolerantiškos, partneryste grįstos ir šiuolaikiškos 

mokymosi aplinkos kūrimas. 

Mokykla Olweus programą pradėjo vykdyti 2011 m. Pasibaigus diegimo laikotarpiui mokykla 

nepateikė prašymo tęsti  OPKUS veiklos. Į programą sugrįžo 2017 m. kovo mėn. 2019 m. pavasarį 

vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto 

reikalavimų. 2019 m. rugpjūčio mėnesį buvome pripažinti Olweus mokykla. 2019 m. rudenį vykdyta 

mokinių apklausa parodė, kad 63% per paskutinius keletą mėnesių patyčių nepatyrė, jie nebuvo 

pravardžiuojami ar erzinami. 76% teigia, kad jie nebuvo ignoruojami ir atstumti. 88% teigia, kad iš 

jų nebuvo tyčiojamasi telefonu ar internetu. Bendras 3–10 klasių mokinių, patyrusių patyčias skaičius 

siekia 22%. Patyčių mokykloje, palyginus su praeitų metų rezultatais, sumažėjo 2%. 7% pasisakė, 

kad patys tyčiojosi iš kitų. Neramina tas faktas, kad tik 28% patyrusių patyčias apie tai pasisakė 

suaugusiems mokykloje. Namie apie patirtas patyčias pasisakė 42%, o net 21% nesakė niekam. 

Niekam nepasisakiusiųjų skaičius sumažėjo 4%. 7% sumažėjo vaikų, kurie patiria patyčias nuo 2–3 

vaikų grupelės. Išlieka aktualu mažinti  patyčių skaičių klasėje, kai nėra mokytojo. Svarbu siekti 

užtikrinti saugumą nuotolinio ugdymo metu. 

Mokyklos stiprybės įgyvendinant OPKUS: geras psichologinis klimatas mokykloje; mokinių 

ir darbuotojų saugumas; operatyvus problemų sprendimas; tėvai patenkinti, kad jų vaikai mokosi 

būtent šioje mokykloje.  

Mokyklos silpnybės įgyvendinant OPKUS: mokytojai ir kiti darbuotojai ne visada pastebėtas 

patyčias fiksuoja registracijos žurnale; tėvai nepakankamai įsitraukia į problemų sprendimą; pasitaiko 

patyčių virtualioje erdvėje atvejų. 

2020–2021 m. m. mokykla tęsia Olweus projekto vykdymą. 

 

Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo pagalba 5% sumažinti patyčių bei 

kitų netinkamo elgesio apraiškų paplitimą tiek mokykloje, tiek virtualioje erdvėje. 

 

Uždaviniai: 

1. Pasiruošti vykdyti Olweus programą nuotoliniu būdu, numatant galimus patyčių atvejus 

virtualioje erdvėje ir būdus jiems užkirsti. 

2. Įtraukti mokyklos skyrių bendruomenes į Olweus programos veiklas. 

3. Užtikrinti mokytojų budėjimą (koridoriuose, valgykloje, klasėse, „karštuose taškuose“) 

nepaliekant mokinių be priežiūros pertraukų metu. 

4. Įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius į aktyvią prevencinę veiklą. 
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III SKYRIUS  

VEIKLOS TURINYS 

 

 

Eil.

Nr. 

Užduoties kontrolės 

priemonė 

Laiko 

terminai 

Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

Papildomi 

dokumentai 

1. 

 

MSG vadovų ir 

PPKK narių 

susirinkimas. 

(Narių tikslinimas. 

Trumpi mokymai, 

nuotolinio darbo 

ypatumų aptarimas). 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

V. Simėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

Aptartos MSG 

vadovams 

kylančios 

problemos. 

Atnaujinti grupių 

sąrašai 

MSG grupių 

sąrašas 

 

 

 

 

 

2. Mokytojų budėjimo 

grafiko pertraukų 

metu sudarymas, 

koregavimas. 

Rugsėjis,  

Vasaris 

 

L. Gabrėnaitė 

 

 

 

Sudarytas 

budėjimo grafikas 

atsižvelgiant į 

mokytojo darbo 

laiką ir turimą 

informaciją apie 

„karštus“ patyčių 

taškus.  

Budėjimo 

grafikai 

3. 

 

 

 

Viso mokyklos  

personalo 

susirinkimai 

Spalis, 

Gegužė  

V. Stanulevičius Aptartas Olweus 

programos 

įgyvendinimas, 

iškylančios 

problemos ir jų 

sprendimo būdai.  

 

Forma C4 

4. Mokymai naujiems 

darbuotojams 

Rugsėjis V. Simėnienė  Visi darbuotojai 

supažindinti su 

Olweus programa.  

 

Forma R3 

5. 

 

MSG susirinkimai Kas antrą 

mėn. 

MSG vadovai Visi mokyklos 

darbuotojai taiko 

prieš patyčias 

nukreiptas 

procedūras.  

 

Forma R1 

6. 

 

 

 

Mokinių apklausos 

apie patyčias 

vykdymas 

Lapkritis V. Simėnienė, 

A. Traupytė, 

Ž. Šležienė 

Atlikta internetinė 

apklausa 

Apklausos 

rezultatų 

ataskaita 

7. Apklausos rezultatų 

sklaida.  

Sausis-

vasaris 

V. Simėnienė, 

L. Gabrėnaitė, 

MSG vadovai 

Atliktas apklausos 

rezultatų 

pristatymas MSG, 

mokyklos 

savivaldos 

institucijoms, 

tėvams. 
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8. Keturių OPS 

taisyklių laikymasis 

 

 

Visus 

metus 

  

 

Visi mokyklos 

darbuotojai 

 

 

 

Stabdant ar įtariant 

patyčias 

naudojamasi 

vieningomis 

taisyklėmis. 

 

 

 

 

 

 

9. Patyčių klausimų 

nagrinėjimas 3–10 

klasių valandėlėse. 

 

 

2 kartus į 

mėn.  

Klasių auklėtojai Mokiniai  mokės 

atpažinti patyčias, 

ugdys atsakomybę 

už savo veiksmus, 

žinos, kaip elgtis. 

Bus formuojama 

bendravimo be 

patyčių kultūra. 

 

Forma R2 

10. 

 

 

 

 

 

Mokinių savivaldos 

veikla (apklausos 

apie patyčias 

rezultatų aptarimas, 

renginių inicijavimas 

ir organizavimas) 

 

Visą laiką D. Čirvinskienė Mokiniai 

diskutuos, 

analizuos, teiks 

pasiūlymus patyčių 

mažinimo  

klausimais 

Forma R4 

11. Individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais. 

Pagal 

poreikį 

V. Simėnienė, 

klasių auklėtojai 

Naujai į mokyklą 

atvykę mokiniai 

supažindinti su 

Olweus programa, 

nuobaudų 

kopėtėlėmis. Bus 

suteikta savalaikė 

pagalba 

patyrusiems 

patyčias ir 

besityčiojantiems, 

bus ugdomas 

sąmoningumas, 

atsakomybė už 

savo veiksmus. 

 

 

12. Tėvų (globėjų) 

informavimas apie 

OPKUS tėvų 

susirinkimų metu. 

Lapkritis, 

Vasaris-

kovas 

V. Simėnienė, 

klasių auklėtojai 

Tėvai žinos realią 

padėtį, galės laiku 

reaguoti į 

pasitaikančius 

patyčių atvejus. 

 

 

13. Tėvų (globėjų) 

švietimas patyčių 

prevencijos 

klausimais tėvų 

susirinkimų metu. 

 

Lapkritis, 

Vasaris-

kovas 

V. Simėnienė, 

klasių auklėtojai 

Aptariama patyčių 

tema.Tėvai 

kviečiami 

bendradarbiauti 

sprendžiant patyčių 

problemas. 
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14. Renginiai patyčių 

prevencijai (saugumo 

mėnuo „Be patyčių“, 

Tolerancijos diena, 

akcijos ir kt.) 

Visus 

metus 

D. Čirvinskienė, 

klasių auklėtojai 

Klasių veiklos bus 

nukreiptos patyčių 

prevencijai 

 

15.  Projekto viešinimas Visus 

metus 

L. Gabrėnaitė, 

A. Nemanienė 

Apie projektą 

skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje 

 

 

16. Paprastų nukrypimų 

fiksavimas ir 

šalinimas 

Visus 

metus 

V. Simėnienė Bus užtikrintas 

OPS laikymasis 

Forma A1 

 

 

IV SKYRIUS 

PLANO PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS 

 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos OPKUS planas parengtas 2020–2021 mokslo metams, 

tvirtinamas  mokyklos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo tvirtinimo datos. Su plano turiniu 

supažindinami mokyklos darbuotojai ir mokinių tėvai. Skelbiamas el. dienyne TAMO, mokyklos 

internetiniame puslapyje ir laikomas OPKUS segtuve. 

______________ 

 


