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OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022-2023mokslo metams 

 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 
 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija yra Telšių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga dirbanti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metų veiklos planu, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis. Pagrindinės veiklos sritys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Paskirtis - bendrojo lavinimo mokykla. Nuo 2018m prie 

gimnazijos prijungtas darželis. Mokymo forma - dieninė. Steigėjas - Telšių rajono savivaldybės taryba. Gimnazija yra Varnių miesto pakraštyje, 

jos teritorija iš dalies aptverta. Šalia gimnazijos stadionas. Gimnazijoje yra biblioteka, valgykla, aktų ir sporto salės. Nuo 2021m. rugsėjo mėn. į 

gimnazijos priestatą perkeltas vaikų darželis. Darželio teritorija atskirta nuo bendro mokyklos kiemo. Gimnaziją (kartu su darželiu) lanko  - vaikai. 

Į gimnaziją pavežami 193 mokinių trimis maršrutiniais ir trimis mokykliniais autobusais. Mokiniai važiuoja  ne tik iš Telšių r., bet ir iš aplinkinių 

rajonų 18 kilometrų spinduliu.  
Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. Nuo 2013m (kas du metai)gimnazijai suteikiamas Olweus 
vardas. Tyrimų rezultatai parodo, kad nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2019m. patyčių mastas sumažėjo nuo 24,5 iki 15 procentų. 2020 

mokslo metais mokiniai iki lapkričio mėn mokėsi kontaktiniu būdu (buvo išskaidyti sektoriais, panaikinta kabinetinė sistema). Vyrauja žodinės 
patyčios klasėse nesant mokytojo. Nuo 2020m. lapkričio mėn mokykla vykdė nuotolinį mokymą vyresnėse klasėse. Klasės valandėlės ir MSG 

užsiėmimai buvo vedami nuotoliniu būdu pagal OPKUS standartą. Užfiksuota 2 patyčių atvejai elektroninėje erdvėje. 
 Kadangi mokiniai didžiąją mokslo metų dalį mokėsi nuotoliniu būdu tyrimo rezultatai nelyginami. 

2021 m. atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad patyčias patyrė 12.7 % mokinių.  Daugiausia patyčių 3,5,I klasėse. Vyraujančios patyčių 
formos: prasivardžiavimas, ignoravimas, elektroninės patyčios. Tyrimo rezultatų duomenimis stebimas pasitenkinimo mokykla didėjimas.  

2021/2022 m.m. mokiniai mokėsi kontaktiniu būdu priskirtuose sektoriuose. Nuo 2022 m. kovo mėn. gimnaziją pradėjo lankyti mokiniai iš 

Ukrainos. 
  

 

Tikslas:  1. Kurti kuo  saugesnę aplinką, stiprinant  budėjimo kokybę karštuose taškuose; 

2.Sėkminga Ukrainiečių mokinių integracija gimnazijoje. 

 
Uždaviniai:  1. aktyvinti mokytojų dėmesį klasėse, koridoriuose ir laiptinėse, 

2. emocinės paramos ir psichologinės, socialinės paramos teikimas  vaikams iš Ukrainos 



     3. inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas 

situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus nukrypimus. 

  4. Klasių valandėles rekomenduojama vesti bendravimo kultūros, elektroninių patyčių temomis.          



Plano paruošimas ir tvirtinimas 

 

Planas parengtas 2022-2023 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos Direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. 

Planas paskelbtas OPKUS segtuve, gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

OPKUS planas 2022-2023 mokslo metams 
 

Eil. Veiklos turinys Data Dokumentas Atsakingas asmuo Dokumento pateikimo 

Nr.     galutinis terminas 

1. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas 2022m. spalis Planas Direktorius 2022 m. spalio 19 d. 

    Koordinacinis komitetas  

2. Gimnazijos darbuotojų  susirinkimai, skirti 2022 m. spalis C4, C5, Direktorius Kitą dieną po 
 aptarti kokybės planą, tyrimų rezultatus ir 2023 m. vasaris C1 OPKUS koordinatorius susirinkimo 

 tolimesnes veiklas.     

3. 5 MSG susirinkimai. (pagal  MSG planus) R1 MSG vadovai Kitą dieną po 
 Susirinkimų temos numatomos atsižvelgiant į    susirinkimo 

 

aktualijas gimnazijoje, pritaikant naują 

metodinę medžiagą.     
      

4. Koordinacinio komiteto susirinkimai 2022 m. spalis, 2023 Protokolai OPKUS koordinatorius Kitą dieną po 
  m. vasaris, gegužė.   susirinkimo 

      

5. Mokymai naujiems programos nariams Pagal poreikį R3 Instruktorius, Kitą dieną po 
    MSG vadovai mokymų 

6. Anketinė mokinių apklausa OLWEUS 2022 m. lapkritis C1 OPKUS koordinatorius 2023 m. birželio 1 d. 

 klausimynu     

7. Budėjimo gimnazijoje grafiko sudarymas ir 2022 m. rugsėjis C1 Direktorius 2022 m. rugsėjo  12 d. 

 koregavimas. 2023 m. sausis.  OPKUS koordinatorius  

8. Nuoseklus ir pastovus mokinių skatinimas Visus mokslo metus C2 1-IV klasių vadovai,  

 laikytis 4 patyčių prevencijos taisyklių   OPKUS koordinatorius  

9. 
 
Nuobaudų kopėtėlių atnaujinimas 2022 m. gruodis  Koordinacinis komitetas 2023 m. sausis 

      
10. 3-II klasių valandėlės pagal OPPP modelį Du kartus per mėnesį R2 3-II klasių vadovai Kitą dieną po klasės 

     valandėlės 

11. Mokinių savivaldos susirinkimai, skirti aptarti 2022 m. gruodis R4, C3 Direktoriaus pavaduotoja Kitą dieną po 
 OPKUS eigą, mokinių iniciatyvas, tyrimo 2023 m. kovas  ugdymui, atsakinga už susirinkimo 

 rezultatus ir kt.   mokinių savivaldos veiklą  

12. Individualūs pokalbiai su mokiniais. Visus mokslo metus C2 2-II klasių vadovai  



13. Tėvų informavimas apie patyčių prevencijos  C1 Direktorius 2023 m. birželio15 d. 

 veiklą, nuobaudų kopėtėles klasės, tyrimo   OPKUS koordinatorius  



 
 


