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I. MOKYKLOS APRAŠYMAS 

 

Prienų r. Jiezno gimnazija, kodas 190881450. Vytauto g. 42, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. 

sav., LT-59427, tel. 8-319-57118, el. Pastas: mokykla@jieznas.prienai.lm.lt. Jiezno gimnazijoje 

2019–2020 mokslo metus mokėsi 221 ugdytinis: 166 mokiniai (12 klasių komplektų), 16 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo grupė), 39 Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 grupės).Gimnazijoje dirba 58 darbuotojai. Gimnazijoje 

beveik neliko mokinių iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro: mokosi tik 2. Beveik trečdaliui 

ugdytinių skiriamas nemokamas maitinimas. Nežymiai mažėja specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių dalis. Pavežami 85 mokiniai. Gimnazijoje veikia 1 pailgintos mokymosi dienos grupė, kurią 

lanko 29 pradinių klasių mokiniai. Dirba 58 darbuotojai, iš kurių 36 mokytojai, 4 pagalbos mokiniui 

specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. buhalterė bei 13 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų.  

OLWEUS programa įgyvendinta 2017-2018 m.. OPKUS diegiama 2019-2021 m. Patyčios 

sumažėjo nuo 19,30 proc. 2017 m. iki 4,8 proc. 2019 m.  

 

 

1. MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Mokykla  karantino metu įgyvendino OPKUS sutartyje numatytus įsipareigojimus:   

 MSG grupės buvo pravesti iki Nuotolinio mokymo pradžios  (2019 m. rugpjūčio              

30 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3.)-V1- 213): 2019 m. rugsėjo 23-27 d., 2019 m. spalio 14-18 d., 

2019 m. gruodžio 2-6 d. , 2020 m. sausio 13-17 d., 2020 m. kovo 9-13 d. 

  klasių valandėles klasės auklėtojai vedė nuotoliniu būdu. (fiksuota el. dienyne); 

 vyko 2 koordinacinio komiteto susitikimai. 

Diegiant OPKUS susidūrėme su iššūkiais: 

 pasikartojantys patyčių atvejai karštuose taškuose per pertraukas (koridoriuose, 

mokyklos kieme ir pan.);  

 pastebėtų patyčių fiksavimas registracijos žurnale.  

 Skirtingų sričių darbuotojų veiklos suderinimas MSG užsiėmimų laikui. 

2019 metų atliktos Olweus mokinių tyrimo apklausos rezultatai: 

 bendras patyčias patiriančių mokinių skaičius sumažėjo 62,5 proc. (nuo 13,80 proc., 

buvusių 2018 m., iki 4,8 proc.2019 metais); 

 Mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį ir dažniau paskutinius keletą 

mėnesių, 5 proc.  daugiau negu berniukų  (3,2 proc.). Teiginį ,,Patyrė patyčias vienus metus ir ilgiau” 

taip pat pasirinko mergaitės; 

 Berniukų ir mergaičių, kurie tyčiojamasi iš kitų mokinių 2-3 kartus per mėnesį ar 

daugiau kartų per mėnesį paskutinius keletą mėnesių” procentas palyginus su 2018 metais sumažėjo 

nuo 3,1 iki 2,9, tačiau padidėjo šį teiginį pasirinkusių mergaičių nuo 1,7 iki 2,4; 

  2019 metais išaugo procentas mokinių, kurie mokinių kurie apie patyčias nepasakotų 

niekam ir bendraamžiais taip pat, tačiau jie papasakotų suaugusiems; 
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 Išryškėjo ,,Karštieji taškai”, mergaitės patyčias patiria mokyklos kieme, 

koridoriuose/laiptinėse, sporto salėje/persirengimo kambaryje, berniukai be minėtų vietų valgykloje.  

 Prie patyčių prisijungtų daugiau 7-8 kl. Ir 9-10 kl.  nei 3-4, 5-6 kl.mokinių;  

 24,1 proc. mokinių bijo, kad kiti mokiniai tyčiosis.  

 

  TIKSLAS: 2 proc. sumažinti mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį 

ir dažniau paskutinius keletą mėnesių, patyčių atvejus.  

UŽDAVINIAI:  

1.  Sustiprinti darbuotojų budėjimą lauke, koridoriuose/ laiptinėse, valgykloje, aptariant 

budėjimo situaciją MSG susirinkimuose/ organizuojant Nuotolinį mokymą, fiksuoti  ir aptarti MSG 

susirinkimuose elektroninių patyčių atvejus.  

2. Mažinti patyčias 5, 7 ir 8 klasių mergaičių tarpe, vedant grupinius pozityvaus 

bendravimo užsiėmimus. 

 

 

UŽDUOČIŲ, ATSAKOMYBIŲ, LAIKO RIBŲ, DOKUMENTŲ ŠABLONŲ IR PROCEDŪRŲ 

APRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingas Dokumento šablonas 

ir procedūra 

Kada 

pateikiamas 

dokumentas 

1.  Patyčių „karštų“ taškų 

mokykloje nustatymas  

R. Valatkaitė 

 

Mokinių parlamento 

susirinkimo forma 

R4, Mokyklos planas 

su pažymėtomis 

patyčių vietomis. 

iki 2020-09-15 

2.  MSG narių sąrašų 

tikslinimas 

D. Mazuronienė Direktorės įsakymas iki 2020-09-30 

3.  Koordinacinio komiteto 

narių tikslinimas.  

D. Mazuronienė Direktorės įsakymas iki 2020-09-01 

4.  OPKUS diegimo metinio 

plano parengimas.  

N. Zujienė,  

D. Mazuronienė 

Direktorės įsakymas iki 2020-09-01 

5.  MSG veiklos plano 

sudarymas, užsiėmimų 

grafiko sudarymas. 

D. Mazuronienė Direktorės įsakymas iki 2020-09-01 

6.  Mokymai naujiems 

mokyklos darbuotojams 

D. Mazuronienė Naujų darbuotojų 

mokymo kursų forma 

R3 

2020-10-28 

7.  Mokyklos personalo 

susirinkimas, skirtas 

apžvelgti ir aptarti 

pagrindines mokykloje 

jau įgyvendintas ir 

numatytas prevencijos 

priemones 

D. Mazuronienė Darbuotojų 

susirinkimo atmintinė 

C4 (rudens semestras) 

2020-11-03 

8.  Olweus programos 

kokybės užtikrinimo 

plano 

2020-2021 m.m. 

viešinimas mokyklos 

internetinėje svetainėje 

D. Mazuronienė,  

M. Valečka 

Mokyklos internetinė 

svetainė 

2020-2021 m.m. 



9.  Darbuotojų budėjimo 

grafiko sudarymas 2020-

2021 m.m.  

D. Mazuronienė Budėjimo grafikas, 

direktorės įsakymas 

Iki 2020-09-01,  

2021-01-31 

10.  Darbuotojų budėjimo 

grafiko peržiūra  

MSG vadovai MSG susirinkimų 

protokolas R1 

2020-10-27,  

2021-02-17 

11.  Mokinių parlamento 

susirinkimas -diskusija  

R. Valatkaitė 

 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4 

2020-11-17 

12.  Pozityvaus bendravimo 

užsiėmimai 5,7,8 klasių 

mergaitėms 

R. Valatkaitė Užsiėmimas fiksuotas 

elektroniniame 

dienyne 

2020-2021 m.m.  

1 k. per mėn. 

(10,11,12,1,2,3,4 

mėn.) 

13.  Klasių tėvų susirinkimai 

(I pusmetis) 

Klasių 

auklėtojai 

Tėvų susirinkimo 

protokolas  

2020-11 (esant 

poreikiui 

nuotoliniu būdu) 

14.  Klasių valandėlės (du 

kartus per mėnesį) 

Klasių 

auklėtojai 

Klasės valandėlės 

elektroniniame 

dienyne 

2020-2021 m.m. 

15.  MSG užsiėmimai (kartą 

per du mėnesius) pagal 

patvirtintą užsiėmimų 

grafiką. 

MSG lyderiai Mokymosi ir 

supervizijų grupės 

susirinkimo 

protokolas R1 

2020-2021 m.m. 

16.  Mokinių apklausa 

Olweus klausimynu 

(lapkričio mėn.) 

D. Mazuronienė Apklausos duomenys 2020-11 

17.  Akcija ,,Prieš patyčias“ –

ženkliuko kūrimas  

L. 

Arbačiauskienė 

N. Bisikirskienė 

Fotografijos, renginio 

aprašymas 

2021-05 

18.  Klasių vadovų atmintinės 

pildymas 

Klasių 

auklėtojai 

Klasių auklėtojo 

atmintinė C2 

2020-2021 m.m. 

19.  Mokytojo, kuruojančio 

mokinių parlamento 

darbą, atmintinės 

pildymas  

R. Valatkaitė,  

 

Atmintinė mokytojui, 

kuruojančiam 

mokinių tarybos 

darbą C3 

2020-2021 m.m. 

20.  Visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas „Mokinių 

apklausos Olweus 

klausimynu“ rezultatų 

pristatymas 

D.Mazuronienė Susirinkimo 

protokolas 

2020-2021 m.m.  

(pagal galimybes) 

21.  Klasių tėvų susirinkimai 

(II pusmetis) 

Klasių 

auklėtojai 

Tėvų susirinkimo 

protokolas 

2020-2021 m.m. 

(esant poreikiui 

nuotoliniu būdu) 

22.  Mokinių parlamento  

susirinkimas- diskusija 

R. Valatkaitė 

 

 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4 

2021- 03-20 

23.  Klasių vadovų atmintinės 

pildymas 

Klasių 

auklėtojai 

Klasių auklėtojo 

atmintinė C2 

2020-2021 m.m. 

24.  Direktoriaus atmintinės 

pildymas 

N. Zujienė Direktoriaus 

atmintinė C1 

2020-2021 m.m. 

25.  Mokyklos personalo 

susirinkimas, skirtas 

apžvelgti ir aptarti 

pagrindines mokykloje 

D. Mazuronienė Darbuotojų 

susirinkimo atmintinė 

C4 (pavasario 

semestras) 

2021-04 



jau įgyvendintas ir 

numatytas prevencijos 

priemones 

26.  Patyčių registracijos 

žurnalo įrašų analizė. 

D. Mazuronienė,  

klasių auklėtojai 

Nuobaudų kopėčių 

taikymas, patyčių 

atvejų registracijos 

žurnalo protokolai 

2021-05 

 

27.  Koordinacinio komiteto 

susirinkimas. 

D. Mazuronienė Susirinkimo 

protokolai 

2020-09, 2021-05 

28.  Vaizdo kamerų įrangos 

plėtimas 

 

N. Zujienė  2020-2021 m.m. 

 


