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Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2018-19 m.m. 

Mokyklos aprašymas 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, o jos 

savininkas Šiaulių rajono savivaldybė. Mokyklą kuruoja Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo skyrius.   

Mokyka įkurta 1974 metais. Dabar mokykloje dirba 5 administracijos nariai, 52 mokytojai, 35 

aptarnaujančio personalo,  4 specialistai ( socialinė pedagogės, psichologė, logopedė, specialioji pedagogė). 

Pastaraisiais metais personalo kaita buvo nedidelė. Mokykloje  mokosi  479 mokinių ir ugdytinių.  

Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, valgykla, aktų ir sporto salės, vidinis kiemelis. Šalia mokyklos yra 

stadionas. Mokykla yra miesto pakraštyje. Šalia yra Kultūros centras, Tautodailės ir amatų centras.  

Mokykla veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Šiaulių rajono 

savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Mokyklos nuostatus. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. mokykloje 

įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. mokykla pradėjo įgyvendinti 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu.  

Mokyklos vizija 
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla (2017 – 2019 m.) atvira permainoms, naujų mokymo(si), 

bendruomeniškumo iššūkių ir galimybių mokykla. 

Mokyklos misija  
Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, pritaikytą ir individualizuotą pradinį ir pagrindinį ugdymą, 

įgyvendinti neformaliojo švietimo (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo) programas, siekti kiekvieno 

mokinio, vaiko ugdymo(si) pažangos ir asmenybės ūgties, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir poreikius. 

Mokyklos vertybės  
Atsakingas, kokybiškas, kūrybiškas mokymas(is), paremtas smalsumo, vaizduotės, atkaklumo mokantis, 

nuoseklios praktikos bei bendradarbiavimo puoselėjimu. 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla–daugiafunkcis centras, remdamasi minėtais įstatymais bei 

Olweus standartu, siekia mažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms. Mokykla 

įsipareigoja mokytojų tarybos posėdžių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto (PPKK) 

susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevencijos pastangas, atlikti įsivertinimą, išanalizuoti gautus 

mokinių patyčių tyrimo rezultatus. 5 kartus per metus vyks Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) 

susirinkimai, aptariant šių susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus. Kartą per mokslo metus nauji 

mokyklos personalo nariai įgis žinių bei įgūdžių, plėtoti programą mokykloje.  

Mokykloje reguliariai bus vedamos klasės valandėlės patyčių/bendravimo tematika bei bendradarbiaujama 

su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo mokykloje. Mokyklos bendruomenės nariai laikysis 

keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei veiksmų incidentų metu. Lapkričio mėn. 

pabaigoje mokykloje bus atliktas mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių situaciją mokykloje. 

Siekdami mokinių saugumo, klasės auklėtojai klasėse, pakartos prieš patyčias nukreiptas taisykles, išsamiai 

analizuos apie patyčias tarp mokinių pranešimo ir skundimo skirtumus.  Kad patyčių mastas nedidėtų, 

mokykloje bus tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Kasmet į mokyklą ateina naujų mokinių, 

darbuotojų. Naujai atvykę mokiniai per pirmąsias klasės valandėles bus supažindinami su Olweus patyčių 

prevencine programa, pagrindinėmis taisyklėmis, kaip teisingai reaguoti patyčių atveju, skatinami pasakyti apie 

pastebėtus patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam mokytojui ar programos koordinatoriui. Bus 

organizuojami mokymai naujiems darbuotojams, užsiėmimai bei renginiai mokiniams patyčių ir smurto 

prevencijai.  

Tyrimai rodo, kad patyčių mokykloje mažėja, mokiniai jaučiasi pakankamai saugiai mokyklos aplinkoje. 

Dalis mokinių teigia, kad kartais yra pravardžiuojami. Mokyklos bendruomenė tapo sąmoningesnė, nes 

sustiprėjo motyvacija prevencinio darbo srityje, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas, 

atsakomybės prisiėmimas. Padidėjo skaičius mokinių, nepritariančių patyčioms ir palaikančių  skriaudžiamą 

vaiką. Vis daugiau mokinių pasitiki suaugusiais, drąsiai kreipiasi pagalbos sau ir draugams. Veiksmingas 

nuolatinis patyčių, smurto atvejų aiškinimasis, nuobaudų kopetėlių, susitarimų ir taisyklių laikymasis. 

Tikslas: Ugdyti mokinių socialinę kompetenciją. 

Uždaviniai: 

1. Klasių valandėlių metu analizuoti socialinės kompetencijos žingsnius ir ugdyti mokinių gebėjimą 

įsivertinti. 

2. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu  ugdyti mokinių savivoką ir savivertę. 
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Veiksmų planas 2018-19 m.m. 
 
 

Eil. Nr. Kas bus vykdoma Data Atsakingas Pildymo forma Kada užpildyti  

1. 
Darbuotojų susirinkimai 2 kartus per 

metus. 

Rugpjūtis/rugsėjis, 

birželio mėn. 
Direktorius C1, C4 

Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui. 

2. Naujų darbuotojų mokymai Spalio mėn. Instruktorė  R3 
Iš karto, pasibaigus 

mokymams. 

3. 5 MSG užsiėmimai  

Spalio, gruodžio, 

vasario balandžio ir 

birželio mėn. 

MSG vadovai R1 
Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui. 

4. Mokinių apklausa Lapkričio mėn. 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
C1 

Pasibaigus mokinių 

apklausai 

5. Mokytojų budėjimas pertraukų metu Visus mokslo metus. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

6.  Laikytis pagrindinių programos  taisyklių Visus mokslo metus. Mokyklos bendruomenė 
 

 
 

7. Klasės valandėlės 2 kartus per mėn. Klasių vadovai R2 
Iš karto, pasibaigus 

klasės valandėlei. 

8. 

Mokinių savivaldos renginiai: 

1. Tolerancijos savaitė 

2. Sąmoningumo didinimo mėnuo 

 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn. 

O.Peldžienė 

D.Rupšienė 
C3, R4 

Iš karto, pasibaigus 

renginiui. 

9. 

Tėvų informavimas: 

1. Visuotinio tėvų susirinkimo metu 

2. Klasių tėvų susirinkimų metu 

Vasario-kovo mėn. 
Direktorius, instruktorė, 

koordinatorė, klasių vadovai 

C1 

C2 

Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui. 

10. Papildyti aplanką klasių vadovams Rugsėjo mėn. J.Bacevičiūtė   

11. Parengti atmintinę klasių vadovams Rugsėjo mėn. G.Vaitkienė   

12. PPKK susirinkimai Rugsėjo, gegužės mėn. Direktorius, koordinatorė 
PPKK susirinkimo 

forma. 

Iš karto, pasibaigus 

susirinkimui. 

13. Bendri klasių susirinkimai Rugsėjo mėn. 
Mokyklos administracija, 

specialistai, koordinatorė 
  

14. Nukrypimų šalinimas Atsiradus nukrypimui. Direktorius A1, A2 Atsiradus nukrypimui 
 


