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I SKYRIUS 

SITUACIJOS  ANALIZĖ 

 

2022 m. rugsėjo 1-ąją dieną mokykloje mokėsi 352 mokiniai (kartu su skyriais). Mūsų 

mokykloje suformuota 18 klasių komplektų. Pradinėse klasėse vidutiniškai mokosi 17, o 5–10 klasėse 

– 19 mokinių. Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centre jungtinėje 1–3 klasėje mokosi 

8 mokiniai. Medeikių pradinio ugdymo skyriuje jungtinėje 3–4 klasėje mokosi 10 mokinių. 

Mokykloje veikia lavinamoji klasė didelių specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams. Ją 

lanko 2 mokiniai. Taip pat veikia socialinių įgūdžių klasė, kurioje ugdomas vienas mokinys. Šiemet 

į mokyklos pirmą klasę atėjo viena mokinė, grįžusi iš užsienio. Mokyklą lanko 157 mokiniai, 

gyvenantys toliau nei 3 kilometrai nuo mokyklos. Taigi didelę dalį mokinių sudaro vaikai, atvykę iš 

kaimo vietovių. 

Nuo šių metų mokykloje mokosi 13 ukrainiečių vaikų. 

Kasmet daugėja mokinių, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas, nes žemas šeimų 

pragyvenimo lygis. Nemokamą maitinimą gauna 171 mūsų mokyklos mokinys.  

Mokykloje mokosi 59 specialiųjų poreikių mokiniai (kartu su skyriais). Jiems skiriamos 

specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo konsultacijos. Pagal poreikį šeimoms skiriamas 

socialinės paramos skyriaus problemų sprendimo vadybininkas. Naudojamasi ŠPT psichologų 

konsultacijomis.  

Kaštonų mokykloje dirba 45 pedagoginiai darbuotojai. Pagalbą mokiniams teikia socialinis 

pedagogas (metodininkas), specialusis pedagogas – logopedas (metodininkas), bendrosios praktikos 

slaugytoja. Bibliotekoje dirba 1 darbuotoja. Mokyklos personalą sudaro 30 nepedagoginių 

darbuotojų. Mokyklos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. 

Papildomai lėšų gaunama dalyvaujant įvairiuose projektuose, pasinaudojama 2% parama, kitomis 

lėšomis. 

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

Tėvai bendrauja su mokykla, dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose. 

Mokykla pakankamai gerai aprūpinta šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Visos IT 

priemonės prijungtos prie internetinio TELIA ryšio, veikia WI-FI. Mokykla naudojasi elektroniniu 

TAMO dienynu. Informaciją apie mokyklą galima rasti internetiniame tinklapyje www.kastonupm.lt    

Mokykloje yra aktų ir sporto salės, 2 informacinių technologijų kabinetai. Ugdymo procese 

naudojamos modernios mokymo priemonės: interaktyvios lentos, multimedijos projektoriai, 

nešiojamieji kompiuteriai, vaizdo kamera, skaitmeninis aparatas. Šiuo metu bibliotekos fonde iš viso 

yra 14675 egzemplioriai knygų. 

Mokiniai naudojasi stadionu, dirbtinės dangos aikštele, krepšinio aikštele ir lengvosios 

atletikos maniežu. 

http://www.kastonupm.lt/
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2022–2023 mokslo metais mūsų mokykla tęsia savo veiklas tarptautiniuose projektuose. Šiuo 

metu dalyvaujame Erasmus +KA1 projekte „Pedagogų IKT skaitmeninio turinio naudojimo 

tobulinimas mokinių motyvacijos skatinimui“. 

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

tarnyba, labdaros ir paramos fondu „Vilties šviesa“, Biržų kūno kultūros sporto centru, rajono 

policijos komisariatu, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų visuomenės sveikatos biuru, 

Biržų kultūros centru, Biržų muziejumi „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešąja 

biblioteka, UAB Biržų krašto laikraščiu „Biržiečių žodis“, nepriklausomu Biržų krašto laikraščiu 

„Šiaurės rytai“, Biržų rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2022–2023 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo planas sudarytas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  mokyklos strateginiu planu 2021–2023 metams, 2022 m. 

mokyklos veiklos planu, 2021 m. nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliktu mokyklos 

išorinio vertinimo ataskaita, 2022 m. pavasarį atliko mokyklos įsivertinimo duomenimis, praėjusių 

metų OPKUS įgyvendinimo analize, MSG susirinkimų nutarimais, paskutinės vykdytos mokinių 

apklausos apie patyčias rezultatais. 

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

veiklos tikslai, uždaviniai 2022–2023 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.  buvome pripažinti Olweus mokykla. 2022 m. vyko pakartotinis auditas, kurio 

metu dar kartą buvo patvirtinta, kad esame verti Olweus mokyklos vardo. 2020 m. rudenį vykdytoje 

mokinių apklausoje dalyvavo 247 iš 269 mokinių, kurie mokosi 3–10 klasėse. 86 procentams mokinių 

mokykla patinka ir joje jie jaučiasi gerai. Apklausos rezultatų duomenimis patyčias patiria 

8,1procentai mokinių. 2019 metais patiriančių patyčias buvo 10,3 procentai mokinių. Dažniausiai 

patyčias mokiniai patiria pravardžiavimo, ignoravimo ir erzinimo būdu. Aktualios ir patyčios 

telefonu. Dažniausiai tyčiojasi toje pačioje klasėje besimokantys mokiniai. 7 mokiniai atsakė, kad iš 

jų tyčiojasi įvairių klasių mokiniai. 5 mokiniai teigia, kad patyčios tęsiasi ne vienerius metus. 

Mokiniai teigia, kad patyčios dažniausiai patiriamos koridoriuose, laiptinėse arba klasėse, kai nėra 

mokytojo .Apie patiriamas patyčias mokiniai pasisako klasės auklėtojui arba tėvams. 70 procentų 

mokinių teigia, kad mokytojai stengiasi sustabdyti patyčias. 50 procentų mokinių nesistengia  jų 

sustabdyti.  

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: dar pasitaikantys patyčių atvejai „karštuose“ 

taškuose (persirengimo kambariai prie sporto salės), mokytojai ir kiti darbuotojai ne visada užfiksuoja 

patyčių atvejus registracijos žurnale, nepakankamas tėvų įsitraukimas į patyčių sprendimą, 

pasitaikantys patyčių atvejai virtualioje erdvėje.    

2022–2023 m. m. mokykla tęsia Olweus projekto vykdymą. 
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Tikslas: Bendradarbiaujant kurti saugią aplinką mokykloje, vadovaujantis Olweus programos 

standartu. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti  veiklas padedančias įgyvendinti OP, siekiant sumažinti patyčių skaičių 

mokykloje; 

2. Vykdyti mokyklos  veiklas susiejant su Olweus programa; 

3. Visai mokyklos bendruomenei taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras: 

– stiprinti mokytojų budėjimą koridoriuose, sumažinant patyčių skaičių 4 procentais, 

– skirti ypatingą dėmesį mokiniams, patiriantiems patyčias(ypač ilgalaikes); 

4. Užtikrinti klasių auklėtojų veiklą, numatytą OPKUS;  

6. Koreguoti veiklą atsižvelgiant į padarytus nukrypimus nuo OP standarto. 

 

III SKYRIUS  

VEIKLOS TURINYS 

 

Eil.

Nr. 

Užduoties kontrolės 

priemonė 

Laiko 

terminai 

Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

Papildomi 

dokumentai 

1. Mokytojų budėjimo 

grafiko sudarymas, 

pristatymas, 

derinimas. 

Mokytojų budėjimo 

grafiko koregavimas ir 

budėjimo kontrolė 

 

Rugpjūtis 

 

Rugsėjis-

birželis 

L. Gabrėnaitė 

 

 

L. Gabrėnaitė,  

V. Stanulevičius 

Sudaryti 

budėjimo 

grafikai 

atsižvelgiant į 

mokytojo darbo 

laiką ir turimą 

informaciją apie 

„karštus“ 

patyčių taškus. 

Atsakingas 

budėjimas 

Peržiūrimas 

koreguojamas 

2. 

 

 

 

OPKUS plano 

rengimas 

Rugsėjis L. Gabrėnaitė Parengtas  

OPKUS planas 

remiantis tyrimo 

rezultatais 

 

3. MSG vadovų ir PPKK 

narių susirinkimas. 

(Narių tikslinimas. 

Trumpi mokymai, 

nuotolinio darbo 

ypatumų vykdant 

programą įvertinimai) 

 

Rugsėjis V. Simėnienė Aptartos MSG 

vadovams 

kylančias 

problemos. 

Tikslūs grupelių 

sąrašai. 

 

4. 

 

Mokymai naujiems 

darbuotojams 

Rugsėjis V. Simėnienė Visi darbuotojai 

supažindinti su 

OP veikla 

R3 forma 

5. Olweus programos 

pristatymas 

ukrainiečių vaikams, 

besimokantiems 

mokykloje. 

Spalis V. Simėnienė, 

Klasių 

auklėtojai 

Mokiniai 

supažindinti su 

programa ir jos 

reikalavimais 
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6. 

 

 

 

Projekto viešinimas Visus 

metus 

A. Nemanienė Apie projektą 

skelbiame 

mokyklos 

tinklapyje  

Skelbiama 

mokyklos 

svetainėje 

7. Metodinės medžiagos 

pristatymas klasių 

vadovams 

Lapkritis V. Simėnienė Pristatyta klasių 

vadovams 

metodinė 

medžiaga 

 

8. Tolerancijos savaitės 

renginiai 

Lapkritis D. Čirvinskienė, 

klasių auklėtojai 

Renginiai 

klasėse skirti 

patyčių 

mažinimui 

Skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje. 

9. Pasirengimas 

apklausai ir vykdymas 

Lapkritis V. Simėnienė 

Ž. Šležienė 

A. Traupytė 

Atlikti apklausą  

10. 

 

 

 

 

 

Tėvų susirinkime  

patyčių temos 

aptarimas ir OPKUS 

standarto priminimas 

tėvų susirinkime 

Vasaris-

Kovas 

V.Stanulevičius, 

klasių auklėtojai 

Pristatyta 

mokyklos ir 

klasės vykdoma 

veikla prieš 

patyčias. Tėvai 

supažindinti su 

tyrimo 

rezultatais. 

Primintos 4 OP 

taisyklės ir 

nuobaudų 

kopėtėlės. Tėvų 

įtraukimas į OP 

veiklą 

 

11. Elgesio be patyčių 

svarbos akcentavimas 

prieš kiekvieną 

suplanuotą mokyklos 

renginį ar projektinę 

veiklą. 

 

Visus 

metus 

Klasių vadovai Mokiniams 

primintos 

keturios 

pagrindinės OP  

taisyklės. 

Mažesnis 

patyčių skaičius 

Klasės 

auklėtojas 

stebi savo 

mokinių elgesį 

12.  Patyčių  ir konfliktų 

aiškinimasis, patyčių 

rato aptarimas klasių 

valandėlių metu. 

 

Pagal 

poreikį 

Klasių vadovai Mokiniai geriau 

supras kas yra 

patyčios. 

Elgesio kultūros 

formavimas 

 

13. Individualūs pokalbiai 

su mokiniais 

 

 

Pagal 

poreikį 

V. Simėnienė 

Klasės vadovai 

Sąmoningumo, 

atsakomybės už 

savo veiksmus 

ugdymas 

 

14. Mokinių savivaldos 

veikla 

 

 

Visus 

metus 

D. Čirvinskienė Aktyviausi 

mokyklos 

mokiniai 

diskutuos, 

analizuos, teiks 

pasiūlymus 

Susirinkimų 

protokolai 



5 
 

patyčių 

mažinimo  

klausimais 

15.  Veiksmo savaitė Be 

patyčių 

2020m. 

pavasaris 

Mokinių 

aktyvas, klasių 

auklėtojai 

Klasių veiklos 

bus nukreiptos 

patyčių 

prevencijai 

Skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje 

16. Keturių OP taisyklių 

laikymasis 

 

 

Visus 

metus 

L. Gabrėnaitė, 

VGK 

Stabdant ar 

įtariant patyčias 

naudojamasi 

taisyklėmis 

 

17. MSG susirinkimai 

 

 

 

5 kartus 

per metus 

MSG vadovai Visi mokyklos 

darbuotojai 

taiko prieš 

patyčias 

nukreiptas 

procedūras 

Pildomas R1 

protokolas 

18. Apklausos parengimas 

ir vykdymas 

Lapkritis V. Simėnienė Atlikta OP 

apklausa 

Apklausos 

rezultatų 

ataskaita 

19. Nuobaudų kopėtėlių 

taikymas patyčių 

atveju. (Periodiškas 

aptarimas MSG) 

 

 

Visus 

metus 

Visi darbuotojai Visi mokyklos 

darbuotojai 

taiko prieš 

patyčias 

nukreiptas 

procedūras 

Įrašyta į R1 

formą 

20. Mokyklos personalo 

susirinkimų 

organizavimas 

 

 

 

2 kartus į 

metus 

Visi darbuotojai Visi mokyklos 

darbuotojai 

taiko prieš 

patyčias 

nukreiptas 

procedūras 

Dalyvavusių 

darbuotojų 

sąrašas 

21. Apklausos rezultatų 

pristatymas PPKK, 

MSG, mokyklos 

bendruomenėje 

Sausis V. Simėnienė 

L. Gabrėnaitė 

MSG vadovai 

Pateikta esama 

mokyklos 

tyrimo analizė 

Tyrimo 

ataskaita 

22. Patyčių klausimų 

nagrinėjimas 3–10 

klasių valandėlėse (du 

kartus per mėnesį) 

 

 

 

Visus 

metus 

Klasės 

auklėtojai 

Mokiniai  

mokės atpažinti 

patyčias, ugdys 

atsakomybę už 

savo veiksmus, 

žinos, kaip 

elgtis. Bus 

formuojama 

bendravimo be 

patyčių kultūra. 

Forma R2 

23. Klasės auklėtojo 

atmintinės pildymas 

 

Balandis- 

gegužė 

Klasės 

auklėtojai 

Įsivertina 

veiklas 

susijusias su OP 

C2 

24. Tėvų susirinkimai 

 

 

Lapkritis, 

kovas 

Klasės 

auklėtojai 

Aptariama 

patyčių tema 
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 Tėvai kviečiami 

bendradarbiauti 

sprendžiant 

patyčių 

problemas 

25. Naujai atvykusių 

mokinių 

supažindinimas su 

nuobaudų kopėtėlėmis 

Visus 

metus 

Klasės 

auklėtojas 

Visi mokiniai 

supažindinti su 

nuobaudų 

kopėtėlėmis 

 

26.  Budėjimo 

koridoriuose 

stebėjimas 

Visus 

metus 

V. Stanulevičius Mažesnis 

patyčių skaičius 

koridoriuose ir 

laiptinėse 

 

27. Paprastų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

Visus 

metus 

V.Simėnienė Užtikrins 

standarto 

laikymąsi 

A1 Forma 

 

IV SKYRIUS 

PLANO PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS 

 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo planas (toliau 

OPKUS Planas) parengtas 2022–2023 mokslo metams ir  tvirtinamas  mokyklos direktoriaus įsakymu 

ir įsigalioja nuo tvirtinimo datos. Su plano turiniu supažindinami mokyklos darbuotojai ir mokinių 

tėvai. Skelbiamas mokyklos mokytojų kambario stende, mokyklos internetiniame puslapyje ir 

laikomas OPKUS segtuve. 

______________ 

 


