
 

VDU UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS 

OLWEUS PREVENCINĖS PROGRAMOS 

(OPPP) PLANAS 

2022-2023 m. m. 
 

 

 

I. VEIKLOS TURINYS 
 

Eil. Nr.  Veikla  Atsakingas  Dokumento šablonas ir 

procedūra  

Kada pateikiamas 

dokumentas  

1. Planavimo etapas  Direktorius Rolandas 

Kučiauskas, 

pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lubienė,  

socialinė pedagogė  

Agnė Nekvedavičienė, 

socialinė pedagogė 

Eglė Jakštienė. 

Akredituotų prevencijos 
programų analizė ir 
atranka pagal gimnazijos 
kriterijus (veiksmingumas, 
tinkamumas, realumas, 
mokslinis pagrįstumas 
tęstinumas ir 
finansavimas, 
komunikacija ir 
suinteresuotųjų šalių 
įtraukimas, darbuotojų 
kompetencijos, etika). 

2022-03/05 mėn.  

2.   Gimnazijos 

pedagogų posėdis.  

Direktorius Rolandas 

Kučiauskas, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lubienė,  

socialinė pedagogė  

Agnė Nekvedavičienė, 

socialinė pedagogė 

Eglė Jakštienė. 

Pedagogų posėdžio 
darbotvarkė. Faktinių arba 
įtariamų patyčių atvejų 
sprendimo procedūros  
veiksmai.  

Pasiūlymų prevencinės 

programos pasirinkimui 

aptarimas ir balsavimas.  

2022-06-22 d.  

3.   Olweus 
programos 
vykdymo plano 
parengimas.  

  

Direktorius Rolandas 

Kučiauskas, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lubienė.  

Direktoriauss įsakymas 
„Dėl Olweus programos 
vykdymo 2022-2023 m. 
m. tvirtinimo“.  

  

2022 m. rugsėjis  

  



4.   Olweus 

programos 

vykdymo plano 

derinimas su 

Olweus 

programos 

instruktore ir NŠA 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Jolita 

Lubienė, 

Socialinė pedagogė  

Agnė 

Nekvedavičienė. 

Olweus programos 

vykdymo planas 

suderinimo procedūros.  

2022 m. rugsėjo 

mėn.  

  

5.  Mokytojų 

budėjimo grafiko 

sudarymas  

2022/2023 m. m. I 

pusmetis.  

Direktorius 

Rolandas 

Kučiauskas, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Jolita 

Lubienė. 

Budėjimo grafikas  2022 m. rugsėjo 

mėn.  

6.  MSG narių sąrašų 

tikslinimas.  

Socialinė pedagogė  

Agnė 

Nekvedavičienė, 

Eglė Jakštienė   

Direktoriaus įsakymas  2022 m. rugsėjo 

mėn.  

7.  Koordinacinio 

komiteto sudėties 

tikslinimas. 

Direktorius Rolandas 

Kučiauskas, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lubienė, 

socialinė pedagogė 

Agnė Nekvedavičienė.  

Direktoriaus įsakymas  2022 m. spalio mėn.  

8.  Koordinacinio 

komiteto 

susirinkimas.  

Direktorius Rolandas 

Kučiauskas, 

pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lubienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  Agnė 

Nekvedavičienė.  

Susirinkimo protokolas  2022 m. spalio mėn.  



9.   Visos gimnazijos 

darbuotojų  

mokymai.  

Olweus programos 
instruktorė Daiva 
Šabūnienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Jolita Lubienė, OPPP 

koordinacinio 

komiteto nariai.  

Mokymų protokolas.  2022 m. lapkričio 

mėn. 3-4d.  

10.  Olweus 

programos 

vykdymo 

2022/2023 m. m. 

plano viešinimas 

gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje.  

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Jolita Lubienė,   

OP koordinatorė 

Agnė 

Nekvedavičienė, 

projektų vadovė 

Viktorija Bruzgaitė, 

IT specialistas Tadas 

Vaškevičius  

Gimnazijos  internetinė 
svetainė: www.ukg.lt 

  

2022 – 2023 m. m.  

11.  Elektroninė 
(anoniminė) 
mokinių apklausa 
apie patyčių 
paplitimą 
gimnazijoje   

2022 m. ruduo.  

Programos 
gimnazijoje 
koordinatorė Agnė 
Nekvedavičienė 
Olweus programos 
instruktorė  

Daiva Šabūnienė  

Olweus apklausos 
atlikimas.   

Dalyvauja 5-10 klasių 

mokiniai.  

2022 m. lapkričio 

gruodžio mėn.  

12.  Mokinių 

apklausos 

Olweus 

klausimynu 

gautų rezultatų 

pristatymas ir 

aptarimas.  

Olweus instruktorė 

Daiva Šabūnienė, OP 

koordinacinio 

komiteto nariai,  MSG 

vadovai.  

Apklausos duomenų  

rezultatų analizė ir 

papildomų priemonių 

mažinančių patyčias 

gimnazijoje numatymas.  

2023 m. sausis 

vasaris  



13.  Visuotinis 

mokinių tėvų 

susirinkimas, 

kurio metu 

pristatomi 

elektroninės 

mokinių 

apklausos 

Olweus parengto 

klausimyno 

rezultatai.  

Olweus instruktorė 
Daiva Šabūnienė,  
Olweus programos 
gimnazijoje vykdymo 
koordinatorė   

Agnė Nekvedavičienė, 

gimnazijos 

bendruomenės 

atstovai ir OPKK 

nariai.  

Susirinkimo protokolas.  2023 m. vasario 

mėn.  

14.  Klasių tėvų 

susirinkimai.  

Klasių auklėtojai  Tėvų susirinkimo 

protokolas.  

2022 – 2023 m. m.  

Iš karto po 

susirinkimo.  

15.  Klasių valandėlės 

(du kartus per 

mėnesį).  

5-10 klasių auklėtojai  Klasės valandėlės forma 

bei žymėjimas el. dienyne.  

2022 – 2023 m. m.    

Iš karto po klasės 

valandėlės.  

16.  MSG gimnazijos 

personalo 

užsiėmimai (kartą 

per du mėnesius).  

MSG vadovai ir jų 

grupių nariai.  

Mokymosi ir supervizijų 

grupės susirinkimo 

protokolas.  

Susirinkimai vyksta 
pagal atskirą planą. 
Iš karto po  

MSG susirinkimo.  

17.  Klasės auklėtojo 

atmintinės 

pildymas.  

Klasių auklėtojai  Klasės auklėtojo 

atmintinė.  

2023 m. sausis  

18.  Gimnazijos 
personalo 
susirinkimas.  

Elektroninės 

mokinių 

apklausos apie 

patyčių mastą 

gimnazijoje 2022 

m. rezultatų 

pristatymas.  

Direktorius Rolandas 
Kučiauskas, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Jolita Lubienė, 
Olweus programos 
gimnazijoje 
koordinatorė   

Agnė Nekvedavičienė.  

Susirinkimo metu 
pristatomi mokinių 
apklausos rezultatai. 
Parengiamas susirinkimo 
protokolas.  

Apklausos rezultatų 

santraukos viešinimas 

mokytojų kambaryje.  

2023 m. vasario 

mėn.  



19. Mokytojų 

budėjimo grafiko 

sudarymas 

2022/2023 m.m. 

 II pusmečiui.  

Direktorius Rolandas 
Kučiauskas, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Jolita Lubienė. 

 

Sudarytas budėjimo 

grafikas II pusmečiui.  

2023 m. vasaris  

20.  Dalyvavimas 
akcijoje 
,,Sąmoningumo 
didinimo mėnuo 
BE PATYČIŲ  

2023“ 

 

Socialinė pedagogė 

Eglė Jakštienė, OP  

koordinacinio 

komiteto nariai, klasių 

auklėtojai. 

Nuotraukos, veiklų 

aprašymas  

2023 m. kovo 

mėnuo.   

21.  Olweus 
programos 
vykdymo  

gimnazijoje 

efektyvumo 

analizė.  

Direktorius Rolandas 
Kučiauskas, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Jolita Lubienė, 
Olweus programos 
gimnazijoje 
koordinatorė   

Agnė Nekvedavičienė. 

MSG lyderiai.  

Mokymosi ir supervizijų 
grupės susirinkimų 
protokolai R1.  
Apibendrinami 
savianalizės, refleksijos 
rezultatai.  

  

2023 m. kovas – 

balandis.  

22.  Renginys, skirtas 

vaikų gynimo 

dienai.  

Socialinė pedagogė 

Eglė Jakštienė, OP 

koordinatorė  Agnė 

Nekvedavičienė 

Nuotraukos ir renginio 

aprašymas.  

2023 m. birželio 

mėn.  

23.  Gimnazijos 

personalo 

susirinkimas.  

Direktorius Rolandas 

Kučiauskas  

Darbuotojų susirinkimo 

darbotvarkė. 

Iš karto po 

susirinkimo, 2023 

m. birželio mėn.  

  

  

  

Parengė: direktorius Rolandas Kučiauskas 


