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Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra  
vadybos priemonė, kurios  tikslas -  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos 
programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje 
taikomų priemonių tęstinumą.  
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį 
požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei 
pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.  
 
OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už 
integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir 
mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto priisima 
mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 
 
Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa 
veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo 
mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.  
 
Pradedant įgyvendinti OPKUS, mokyklai reikalinga Olweus programos 
instruktoriaus pagalba (siūloma sudaryti trišalę sutartį tarp mokyklos, 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir instruktoriaus). 
Konsultacijų bei paramos taip pat galima kreiptis į Olweus programos  
nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS 
įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti 
sertifikuota Olweus vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito 
organizavimu. 
 
Linkime mokykloms geriausios kloties dirbant tokį prasmingą darbą – 
siekiant apsaugoti vaikus nuo patiriamų patyčių.  
 
Nuoširdžiai, 
André Baraldsnes 
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Sistemingas Olweus programos vykdymas turi lemiamą reikšmę, siekiant 
įgyvendinti programos  kūrėjo Dan Olweus sumanymą. 
Tinkamas ir išbaigtas Olweus programos įgyvendinimas yra būtina sąlyga 
pasiekti norimą kokybę ir gerus ilgalaikės veiklos, nukreiptos prieš patyčias 
mokykloje, rezultatus. 
 
Prieš pradedant diegti OPKUS, Olweus programos mokykloje įdiegimas  
turi būti visiškai baigtas (visas Olweus programos aprašymas ir nurodymai 
dėl jos įgyvendinimo  yra pateikti Olweus programos vadove mokyklos  
darbuotojams ir Olweus programos  įgyvendinimo mokykloje vadove). 
Tinkamai įdiegus Olweus programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, 
specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias ir įgūdžius reikia 
palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat 
prisitaikyti prie mokyklos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo 
kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, to siekiant ir buvo sukurta Olweus 
programos kokybės užtikrinimo sistema.   
 
OPKUS diegimas ir palaikymas gali būti labai svarbus indėlis siekiant 
aukštos kokybės ir gerų rezultatų patyčių prevencijos darbe bei kuriant gerą 
psichologinį klimatą mokykloje. Tačiau ar galima daryti prielaidą, kad, 
įdiegus OPKUS, viskas jau padaryta ir darbas patyčių prevencijos srityje 
baigtas? Deja, taip nėra. Praktika rodo, kad nutraukus Olweus programos 
veiklų (būtinų struktūrinių elementų) vykdymą, įgyti mokyklos personalo 
įgūdžiai nėra palaikomi ir palaipsniui silpsta. To pasekoje kova su 
patyčiomis praranda sisteminį pobūdį ir patyčių lygis pamažu grįžta į 
pradinį. Todėl mokyklos direktorius ir mokyklos vadovybė turi atidžiai 
stebėti ir nuolat vertinti situaciją mokykloje.    
 
Kai kalbame apie kokybės užtikrinimą, kalbame apie visas priemones, 
veiklas ir dokumentus, įtrauktus į OPKUS. Kai kurias veiklas atlieka ir 
formas pildo mokyklos darbuotojai, tuo tarpu kitus veiksmus atlieka ir 
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formas pildo kiti asmenys – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 
centras (toliau - SPPC) ar jo įgalioti asmenys. Terminas vidaus kontrolė yra 
susijęs su ta bendros kokybės užtikrinimo dalimi, kurią vykdo mokykla, 
atlikdama kasdienius veiksmus, t.y. pildo formas/žurnalus, atmintines ir 
atnaujina planus. Visos OPKUS priemonės ir veiklos turi remtis Olweus 
programos standartu ir mokyklos kokybės užtikrinimo planu.  
 

Olweus programos standartas 
Olweus programos standartas apima dvylika priemonių, kurias turi 
įgyvendinti sertifikavimo siekianti mokykla. Dvylika priemonių sudaro 
Olweus programos esmę ir vadovavimasis jomis užtikrina sėkmingą Olweus 
programos veikimą.  
 

Kokybės užtikrinimo planas  
Kiekvienais mokslo metais mokykla privalo paruošti patyčių prevencijos 
kokybės užtikrinimo planą. Šis planas visam personalui, mokiniams, tėvams 
bei bendruomenei už mokyklos ribų turi atskleisti aiškų mokyklos 
direktoriaus požiūrį į tai, kaip mokykla vykdys patyčių prevenciją. Kokybės 
užtikrinimo plane turi būti atsakyta į šiuos klausimus: 
- kaip konkrečiai mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų? 
- Kaip tai daroma?  
- Kas ką daro ir kada?  
- Ką dar reikia padaryti?  
Mokykla taip pat suformuluoja konkrečius kokybės siekius, parodančius, kas 
mokyklai yra svarbiausia. Mokyklos siekiai gali būti aukštesni nei Olweus 
programos standarto reikalavimai, tačiau negali būti žemesni. Kokybės 
užtikrinimo plane, kalbant apie mokyklos siekius, reikia atsakyti į tuos 
pačius klausimus: kas, ką, kaip ir kada?  

 

Vidaus kokybės užtikrinimas  
Ši sąvoka apima visas mokykloje įgyvendinamas Olweus programos 
kokybės užtikrinimo priemones. Pagrindiniai vidaus kokybės užtikrinimo 
dokumentai yra atmintinės, formos/žurnalai, nukrypimų šalinimo formos ir 
procedūrų, kurios yra naudojamos patyčių bei įtarimų apie galimas patyčias 
atvejais, aprašymai. Šiuos dokumentus mokyklos vadovybė turi periodiškai 
nagrinėti bei jais remtis rengdama ataskaitas. Tie patys dokumentai yra itin 
svarbūs atliekant išorinį kokybės auditą arba kitais atvejais, kai mokykla nori 
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parodyti, jog jos vykdoma patyčių prevencijos veikla yra aukštos kokybės. 
Formos ir dokumentai buvo paruošti taip, kad jų pildymas darbuotojams 
būtų paprastas, nesudėtingas ir užimtų mažai laiko.  

Kokybės auditas 
Kas dvejus metus reikia atlikti išorinį kokybės auditą, t.y. įvertinti OPKUS. 
Audito metu siekiama nustatyti, ar kokybės užtikrinimo priemonės ir 
praktika atitinka Olweus programos standarto reikalavimus ir mokyklos 
kokybės planą.  

 

Sertifikavimas (įvertinimas)  
Palanki OPKUS audito išvada yra pagrindas mokyklai suteikti Olweus 
mokyklos vardą ir išduoti tai patvirtinantį pažymėjimą. Jei kokybės 
užtikrinimo priemonės ir taikoma praktika atitinka Olweus programos 
standarto reikalavimus ir mokyklos kokybės planą, auditoriai tai užfiksuoja 
savo ataskaitoje, kurią pateikia SPPC. SPPC, remdamasis auditorių 
išvadomis, priima sprendimą dėl Olweus mokyklos vardo suteikimo 
mokyklai. Palankiu atveju mokyklai išduodamas Olweus mokyklos vardo 
pažymėjimas dvejiems metams.  
Jei audito metu nustatomi nukrypimai, mokyklai pateikiamos 
rekomendacijos ir nuorodos, kaip juos pašalinti.  
Praėjus vieneriems metams po išorinio kokybės audito (sertifikavimo), 
mokykloje įvyksta palaikomasis direktoriaus ir koordinatoriaus susitikimas 
su auditoriais. Šio susitikimo tikslas - padėti mokyklai įvertinti OPKUS ir 
Olweus programos būklę. Auditorius pasidalina savo patyrimu ir išmanymu, 
teikia pastabas ir siūlymus dėl kokybės palaikymo ir gerinimo.  
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Šioje dalyje pateikiamas Olweus programos standarto (OPS) aprašymas. 
OPS taikytinas tik toms mokykloms, kurios įdiegė Olweus programą.  
 

PRIVALOMA: 
 
1.   Du kartus per metus organizuoti viso mokyklos personalo 

susirinkimus, skirtus apžvelgti ir aptarti pagrindines 
mokykloje jau įgyvendintas ir numatytas patyčių 
prevencijos priemones.   

 
2.   Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 

penkis kiekvienos MSG susitikimus.  
 
3.   Naujiems mokyklos darbuotojams organizuoti mažiausiai 

vienos dienos trukmės įvadinius Olweus programos 
mokymo kursus.  

 
4.  Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą 

per mokslo metus.  
 
5.   Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai 

įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per 
mokslo metus.  

 
6.   Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti 

keturias patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai 
mokyklai. 

 
7.   Klasių auklėtojams ir/arba kitiems darbuotojams 

kiekvieną mėnesį visose klasėse vesti ne mažiau nei dvi 
Olweus klasės valandėles (patyčių ir panašiomis temomis).  

 
8. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau nei 

dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.  
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9.   Siekti, kad patyčių tema taptų įprastine pokalbių su 

mokiniais tema.   
 
10. Kiekvienais mokslo metais mokinių tėvus/globėjus detaliai 

informuoti apie mokyklos patyčių prevencijos veiklą ir su ja 
susijusių problemų sprendimą bent viename bendrame visos 
mokyklos tėvų susirinkime ir bent viename kiekvienos 
klasės tėvų susirinkime. 

 
11. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti taikyti Olweus 

programos procedūras sprendžiant patyčių atvejus.  
 
12. Mokyklai būti parengus kokybės užtikrinimo planą, 

kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir 
siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.  

 

Olweus programos standarto loginis pagrindimas  
Olweus programos įgyvendinimas reikalauja gana didelių mokyklos 
pastangų programos diegimo, kuris tęsiasi apie 18 mėnesių, laikotarpiu. 
Vėliau darbuotojų įgūdžių ir jų kasdienių veiksmų palaikymui reikia mažiau 
laiko sąnaudų ir išteklių. Tačiau svarbu suvokti, kad patyčių problemos 
negalima išspręsti kartą ir visiems laikams. Patyčių tendencijos gali bet kada 
pasikeisti ir pasireikšti vaikų elgesyje, todėl mokykla visada turi būti 
pasiruošusi vykdyti prevenciją ir aktyviai kovoti su šia problema. Dėl to yra 
būtina reguliariai kartoti tam tikrus veiksmus, kad sukauptos žinios ir 
kompetencija būtų nuolat palaikomi ir naujai prisijungę darbuotojai būtų 
tinkamai supažindinami su programa, mokyklos politika ir kasdieniais 
veiksmais.    
 
OPS apibūdina Olweus programos modelį, pagrįstą konkrečiais veiksmais, ir 
pateikia smulkų aprašymą, ką mokykla privalo daryti, vykdydama patyčių 
prevenciją. OPKUS reikalauja žymiai mažiau išteklių nei Olweus programos 
įgyvendinimas. OPKUS priemonės turi būti nepertraukiamai taikomos 
kiekvienais mokslo metais.    
 
Naudingos informacijos galima rasti knygoje Patyčios mokykloje: Ką 
žinome ir ką galime padaryti (D. Olweus, 2008). 
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Mokyklos direktorius/vadovybė kartu su Patyčių prevencijos koordinaciniu 
komitetu yra atsakingi už tai, kad sistemingų priemonių, nukreiptų prieš 
patyčias,vykdymas išliktų vienu iš prioritetinių mokyklos uždavinių, kad 
būtų palaikomos pagrindinės Olweus programos priemonės, atliekami 
kasdieniai veiksmai.    
 

Asmenys, atliekantys tam tikras funkcijas mokykloje 
 
Mokyklos Olweus programos instruktoriaus bei Mokymosi ir supervizijų 
grupių (MSG) vadovų funkcija - užtikrinti patyčių prevencijos tęstinumą.  
 
Instruktorius, bendradarbiavęs su mokykla Olweus programos diegimo 
laikotarpiu, yra įgijęs vertingos patirties Olweus programos įgyvendinimo 
srityje. Instruktorius gali padėti mokyklai išsiaiškinti mokinių apklausų 
rezultatus ir juos interpretuoti, pravesti mokymus (galbūt kartu su 
koordinatoriumi ir MSG vadovais) naujiems mokyklos darbuotojams, 
skaityti paskaitas ir būti grupės vadovu organizuojant tėvų susirinkimus, 
teikti profesionalius patarimus apie patyčių prevencijos darbą mokykloje ir 
ypatingai sudėtingais patyčių atvejais.  
 
Instruktoriai, kurie atlieka OPKUS išorinį auditą ir vykdo kitą veiklą, 
susijusią su OPKUS, yra apmokyti Olweus International AS (Norvegija). 
   
Mokyklos koordinatoriaus bei MSG vadovų darbas yra reikšmingas viso 
mokyklos personalo indėlis ir išteklis, todėl mokykla, siekdama užtikrinti 
programos tęstinumą, turėtų stengtis pasitelkti šiuos žmones. Koordinatoriui 
Olweus programos diegimo metu tenka spręsti daugybę praktinių klausimų. 
Šiam laikotarpiui pasibaigus, svarbu sutvirtinti koordinatoriaus funkciją, 
pasitelkiant porą žmonių, pageidautina iš MSG vadovų tarpo. Maža grupelė, 
susidedanti iš dviejų ar trijų asmenų galėtų spręsti praktinio pobūdžio 
uždavinius. Tokie uždaviniai paprastai iškyla organizuojant mokinių 
apklausą, paskirstant darbuotojus, padedančius apklausos metu, sudarant 
mokinių apklausos tvarkaraštį, ruošiant formas, registruojant duomenis ir t.t. 
Be to, reikia pasirūpinti Olweus programos medžiaga naujiems 
darbuotojams. Jei programos įgyvendinimo metu mokyklos koordinatorius 
tuo pačiu metu buvo vienos MSG vadovu, natūralu, kad jis/ji išlieka MSG 
vadovu.   
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Pasibaigus programos įgyvendinimo laikotarpiui, MSG vadovai ir toliau 
vadovauja MSG susirinkimams.   
 
Rekomendacija: tęsiant Olweus programos veiklas MSG vadovai ir 
koordinatorius (arba kitas atstovas) gali bent kelis kartus per mokslo metus 
susitikti su kitų mokyklų atitinkamas pareigas Olweus programoje turinčiais 
asmenimis ir aptarti MSG darbo koordinavimą bei bendradarbiavimo 
galimybes su kitomis mokyklomis savo savivaldybėje ar rajone, jei tokia 
priemonė atrodo tinkama. Tokius susitikimus galėtų inicijuoti mokyklos 
instruktorius (mokyklai išreiškus pageidavimą). Tokie susitikimai ilgainiui 
gali tapti būdu keistis patirtimi, profesionaliai padiskutuoti (aptarti Olweus 
programos vykdymo aktualius klausimus ir patyčių problemas mokyklose).   
 

Detalus  Olweus programos standarto 12 punktų aprašymas   
 

1. Du kartus per metus organizuoti viso mokyklos personalo 
susirinkimus, skirtus apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje 
jau įgyvendintas ir numatytas patyčių prevencijos priemones.  

 
Šių susirinkimų metu reikia paaiškinti darbuotojams, kaip jie gali 
prisidėti prie mokyklos budėjimo sistemos gerinimo, mokyklos 
taisyklių taikymo, klasės valandėlių vedimo, patyčių prevencijos 
procedūrų naudojimo ir priemonių taikymo, patyčių  keliamų 
problemų sprendimo. Esminis tikslas yra suvienyti visą mokyklos 
suaugusiųjų bendruomenę, kad jie veiktų kaip vieninga žmonių 
grupė, turinti vienodą požiūrį, besilaikanti tų pačių taisyklių ir 
vienodai reaguojanti į patyčias bei kitokį nepageidaujamą 
elgesį (Vadovas mokyklos darbuotojams, sk. 2, psl. 6). Reikia 
siekti, kad mokykla būtų apibūdinama kaip organizacija, įdiegusi 
tvirtą patyčių prevencijos kultūrą, kur suaugusieji yra aiškūs ir 
neginčijami autoritetai. 
 
Darbuotojų susirinkime rudens pradžioje reikia apibendrinti ir 
įvertinti Olweus programos įgyvendinimą, programos veikimą 
mokykloje, aptarti, kurie programos elementai yra gerai valdomi, 
o kuriems ir kur dar reikia papildomo dėmesio ir pastangų. 
Pavasario susirinkimo metu reikia apibendrinti ir kritiškai įvertinti 
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patyčių prevencijos darbą, atkreipiant dėmesį į pasiektus tikslus, 
rezultatus, pokyčius ir į esamą situaciją.  
 

2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei penkis 
kiekvienos MSG susitikimus. 

 
Per mokslo metus mokykloje reikia organizuoti bent penkis MSG 
susirinkimus, kuriuose atskirose grupelėse dalyvauja visi 
darbuotojai ir kur dirbama panašiai kaip ir programos 
įgyvendinimo metu. Susirinkimo trukmė yra 90 minučių, tema 
pasirenkama iš anksto, laikomasi tinkamos susirinkimo struktūros. 
Kaip ir programos įgyvendinimo metu susirinkimams turi 
vadovauti specialiai apmokyti MSG vadovai. Temos turi sietis su 
patyčiomis, o profesinis turinys turi derėti prie Olweus programos 
nuostatų, bet nebūtinai turi būti paimtas iš Olweus programos 
vadovo mokyklos darbuotojams. Mokyklai pageidaujant, MSG 
sudėtis gali išlikti ta pati kaip ir įgyvendinimo laikotarpiu. Bent 
vieną susirinkimą reikia paskirti įgytiems įgūdžiams prisiminti / 
pasikartoti ir giliai išdiskutuoti patyčių stabdymo ir tolimesnių 
veiksmų procedūras bei situacijas, kai yra rimtų įtarimų dėl 
patyčių (Vadovas mokyklos darbuotojams, sk. 9). 
 

3. Naujiems mokyklos darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos 
dienos trukmės įvadinius Olweus programos mokymo kursus.  

 
Stengiantis užtikrinti gerą Olweus programos išmanymą ir bendrą 
jos supratimą, Olweus programos instruktorius turi pravesti vienos 
dienos trukmės (jei įmanoma -  dviejų dienų) mokymo kursus 
naujiems darbuotojams. Siekiant racionaliai išnaudoti laiką ir 
lėšas, galima kooperuotis su kitomis mokyklomis, vykdančiomis 
OPKUS, ir organizuoti bendrus mokymus viesiems naujiems šių 
mokyklų darbuotojams. Mokymų metu reikia pristatyti Olweus 
programą, stengtis aprėpti Olweus programos Vadovo mokyklos 
darbuotojams pagrindinius skyrius bei padiskutuoti. Tokie 
mokymai padeda naujiems darbuotojams integruotis į mokyklos 
kultūrą, o dar svarbiau - įsitraukti į mokykloje vykdomą patyčių 
prevencijos darbą.   
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4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per 
mokslo metus (kasmet tuo pačiu laiku).  

 
Apklausos rezultatai yra nuodugniai išnagrinėjami, atsakingai 
įvertinami, apsisprendžiama, kurie rezultatai / aspektai bus 
pristatomi  mokyklai ir panaudojami planuojant tolimesnį patyčių 
prevencijos darbą. Instruktorius gali padėti mokyklai išsiaiškinti 
apklausos rezultatus ir paruošti paprastą grafinį jų pristatymą, 
kuriuo mokykla galės pasinaudoti.   
 
Mokiniai pildo elektroninę klausimyno formą naudodamiesi 
kompiuteriais. Jei dėl kažkokių priežasčių apklausa organizuojama 
naudojant popierines klausimynų versijas, mokinių apklausos 
duomenis/atsakymus į elektroninę formą gali įvesti tam paskirtas 
asmuo.  

 
5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, 

esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.  
     

Mokyklos administracija yra atsakinga už budėjimo plano 
įvertinimą kartu su darbuotojais. Pageidautina, kad tai būtų 
padaryta prasidėjus rudens trimestrui / semestrui. Budėjimo tvarka 
ir budėjimo vietos priklauso nuo nuodugnaus situacijos įvertinimo 
darbuotojų susirinkimo metu, baigiantis pavasario semestrui. 
Reikia pakartotinai pabrėžti kasdienių veiksmų ir procedūrų 
taikymo svarbą, kai mokytojai vykdo intervenciją patyčių ir kito 
nepriimtino elgesio atvejais. Reikia atkreipti dėmesį  į tai, kad per 
pertaukas privalo budėti mokyklos darbuotojai, o ne mokiniai. 

 
6. Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti keturias 

patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai. 
 

Keturios patyčių prevencijos taisyklės yra vienas iš pagrindinių 
Olweus programos elementų. Todėl svarbu nuo pat mokslo metų 
pradžios pradėti jas nuosekliai ir rimtai taikyti. Tyrimai rodo, kad 
tos mokyklos, kuriose visi darbuotojai pripažįsta šių taisyklių 
svarbą ir turi vieningą nuostatą  jas įtvirtinti / taikyti, pasiekia 
geresnių rezultatų patyčių mažinimo srityje nei kitos mokyklos.   
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7. Klasių auklėtojams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną mėnesį 
visose klasėse vesti ne mažiau nei dvi Olweus klasės valandėles 
(patyčių ir panašiomis temomis). 

 

Reguliariai vykstančios, mokytojo vadovaujamos valandėlės / 
pokalbiai su mokiniais klasėse yra labai svarbi Olweus 
programos dalis. Daug mokytojų pripažįsta, kad tokie pokalbiai 
padeda geriau suprasti, kas vyksta tarp mokinių, ir tuo būdu  
anksčiau išsiaiškinti patyčių tendencijas. Klasės valandėlės 
padeda įtvirtinti ir palaikyti patyčių prevencijos taisykles bei 
laiduoja mokinių įsitraukimą, dalyvavimą ir supratimą. 
Vaidmenų žaidimai yra efektyvi priemonė aiškinantis ir 
sprendžiant patyčių atvejus mokinių tarpe. Rekomenduojama 
naudoti vaidmenų žaidimo metodą klasės valandėlėse ir kitais 
atvejais. Vaidmenų žaidimo pavyzdį galima rasti Olweus vadove 
mokyklos darbuotojams. Mokytojai patys gali paruošti vaidmenų 
žaidimus. Nors įvairūs patyčių problemos aspektai yra pagrindinė 
klasės valandėlių tematika, yra natūralu diskutuoti ir kitais 
klausimais, susijusiais su mokinių elgesiu, gerbūviu ir aplinka.  

  
8. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau nei 

dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.  
 

Mokinių taryba yra pagrindinė mokyklos demokratinio valdymo 
struktūrinė dalis ir labai svarbu įtraukti ją į patyčių prevencijos 
darbą. Mokyklos administracijos atstovas, koordinuojantis 
mokinių tarybos darbą, padeda mokinių tarybos pirmininkui 
organizuoti susirinkimus. Svarbios temos: Olweus programos 
statusas mokykloje, pagrindiniai mokinių apklausos rezultatai, 
mokinių tarybos dalyvavimas ir iniciatyvos užkirsti kelią 
patyčioms mokykloje.     

 

9. Siekti, kad patyčių tema taptų įprastine pokalbių su mokiniais 
tema.   

 
Šių pokalbių tikslas – išsiaiškinti, ar klasės mokiniai tyčiojasi iš 
kitų arba mato kitus mokinius dalyvaujant patyčiose.  Mokiniai 
taip pat gali dalintis mintimis apie psichologinį klasės klimatą ir 
panašius dalykus.  
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10. Kiekvienais mokslo metais mokinių tėvus/globėjus 

detaliai informuoti apie mokyklos patyčių prevencijos veiklą ir 
su ja susijusių problemų sprendimą bent viename bendrame 
visos mokyklos tėvų susirinkime ir bent viename kiekvienos 
klasės tėvų susirinkime. 

 
Būtina tėvams/globėjams pateikti bendrą informaciją apie 
mokykloje vykdomas patyčių prevencijos priemones ir veiksmus 
patyčių prevencijos srityje bei pakviesti juos bendradarbiauti. 
Pavasarį, visuotinio mokinių tėvų susirinkimo metu būtina 
pristatyti mokinių apklausos apie patyčias mokykloje rezultatus. 
Svarbu, kad kiekvienos klasės auklėtojas pasidalintų su tėvais ir 
teisėtais globėjais išsamesne informacija apie nenutrūkstamą 
prevencinį darbą ir mokyklos pasirengimą reaguoti ir reagavimą į 
patyčių atvejus. Tėvus reikia skatinti, kad jie praneštų klasės 
auklėtojui ar mokyklos vadovybei apie jiems kylančius įtarimus, 
susijusius su patyčiomis ar kitu nepriimtinu elgesiu mokykloje bei 
būtų atviri dialogui su mokykla, kai į juos kreipiamasi šiais 
klausimais. Mokykla turi kalbėti apie patyčių problemą visuose 
lygmenyse - klasės, tėvų ir mokinių.   
 

11. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti taikyti Olweus 
programos procedūras sprendžiant patyčių atvejus. 

 
Procedūra, naudojama spręsti patyčių atvejus, yra įtraukta į 
OPKUS. Detalus veiksmų aprašymas yra pateiktas Olweus 
programos vadove mokyklos darbuotojams (sk. 8, psl. 94). 
Procedūra yra išbandyta ir tikrai daro teigiamą poveikį, jei jos yra 
sąžiningai ir sistemingai laikomasi. Mokyklos direktorius yra 
atsakingas už tai, kad bent kartą per metus ši procedūra būtų 
pristatyta / priminta visiems darbuotojams ir išsamiai išaiškinta 
/aptarta.  
   

12. Mokyklai būti parengus kokybės užtikrinimo planą, 
kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir siekia 
savo tikslų patyčių prevencijos srityje.  
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Išsamus mokyklos kokybės užtikrinimo plano aprašymas 
pateikiamas kitame skyriuje. 
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Kokybės užtikrinimo planas yra pagrindinis OPKUS dokumentas. Visi, 
norintys sužinoti, kokiais būdais mokykla nutarė ir įsipareigojo kovoti su 
patyčių reiškiniu, reikiamą informaciją gali rasti šiame plane.  Planas remiasi 
esamais nacionalinio, savivaldybės ir vietinio lygmens dokumentais, Olweus 
programa ir OPS (šia informacija tik remiamasi, tačiau išsamiai aprašyta ji 
neturi būti).   
 
Kokybės užtikrinimo planas turi būti trumpas (ne ilgesnis kaip 2-3 lapų). 
Planas turi būti perrašomas kiekvienais mokslo metais, kadangi keičiasi 
mokyklos tikslai ir siekiai. Planas turi būti pasirašytas ir paskelbtas 
vėliausiai spalio pabaigoje tų mokslo metų, kuriems jis yra sudarytas. Išimtis 
gali būti padaryta mokykloms, kurios tik pradeda įgyvendinti OPKUS.  
 
Kokybės užtikrinimo plane aprašyta, kas turi būti daroma, kaip ir kada tai 
turi būti padaryta bei kas tai padarys. Planas susideda iš šių pagrindinių 
dalių:  
1) mokyklos aprašymo;  
2) mokyklos (su Olweus programa susijusių) įsipareigojimų;  
3) užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų 
aprašo. 
  

Mokyklos aprašymas 
Čia glaustai aprašyta mokyklos organizacija ir jos fizinė struktūra/ aplinka. 
Gali būti įtrauktas tam tikrų artimos mokyklai aplinkos aspektų aprašymas, 
jeigu tai susiję su darbu prieš patyčias.  Taip pat gali būti aprašyti tam tikri 
mokyklai reikšmingi, neseni įvykiai. Reiktų išvardinti ir kitas mokykloje 
įgyvendinamas programas 
 
 
 
Mokyklos darbo su patyčiomis įsipareigojimai  

4 

Olweus programos kokybės 

užtikrinimo planas 
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Čia turi būti aprašyta, ką mokykla įsipareigoja padaryti siekdama užkirsti 
kelią patyčioms šiais mokslo metais. Reikia remtis trimis šaltiniais: 
įstatymais, Olweus programos standartu ir mokyklos individualiais tikslais ir 
siekiais, susijusiais su patyčių bei priekabiavimo mažinimu.  
Kiekviena mokykla turi savo specifiką, tik jai būdingas sąlygas ar 
aplinkybes, kurios gali būti svarbios dirbant su patyčiomis. Olweus mokinių 
apklausa parodo, ką mokyklai pavyko pasiekti. Personalo, mokinių ir 
tėvų/globėjų diskusijos gali iškelti tam tikrus iššūkius, su kuriais mokykla 
susiduria šiame darbe. Mokyklos tikslai ir siekiai turi atspindėti vietines 
sąlygas ir pabrėžti, ką mokykla daro siekdama sustabdyti patyčias, kurios 
gali atsirasti dėl šių vietinių sąlygų.  
 
Tikslus aprašyti svarbu labai tiksliai ir aiškiai, be to, nebūtina kelti tikslo 
visus juos įgyvendinti per vienerius mokslo metus. Reiktų pasirinkti tokias 
veiklas ir uždavinius, kurie yra įgyvendinami ir kurių pasiekimą nesunkiai 
būtų galima įvertinti metų pabaigoje.  

Uždaviniai, dokumentų šablonai, atsakomybės ir laiko ribos  
Šie aspektai turi būti išvardinti, geriausiai – suvesti į lentelę: kas turi būti 
padaryta, kas tai turi padaryti, kurį dokumentų šabloną ir procedūrą 
panaudoti, kada pateikti dokumentus. Šios lentelės pavyzdys yra pateikiamas 
Kokybės užtikrinimo plano pavyzdyje šio dokumento pabaigoje. Į planą 
neįtraukite veiklų, kurių vykdymas numatytas įstatymais, kadangi jos yra 
atliekamos kaip bendros mokyklos veiklos dalis ir būna 
aprašomos/vertinamos kitur.  

Pagrindimo, pasirašymo ir pateikimo laikotarpis  
Plane, kuris yra paruošiamas vieneriems mokslo metams, turi būti nurodyta, 
kuriems mokslo metams jis yra skirtas. Jis įsigalioja tuomet, kai jį pasirašo 
direktorius ir yra nurodoma, kur jis paskelbtas.  
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5 

Olweus programos vidaus 

kokybės užtikrinimas 
 

 

Kokybės užtikrinimas dažnai apibrėžiamas kaip būtinų suplanuotų ir 
sisteminių priemonių taikymas, siekiant užtikrinti pakankamą pasitikėjimą, 
kad gaminiai ar prekės atitinka deklaruotus kokybės reikalavimus. Kokybės 
užtikrinimo sistema gali būti gerai paruošta, pasižyminti kokybišku turiniu, 
bet gali neužtikrinti kokybės tikslų pasiekimo. Tikslus galima pasiekti tik 
tada, kai organizacija (šiuo atveju - mokykla ir jos vadovai bei darbuotojai) 
griežtai laikosi sistemos reikalavimų. Mokyklos vadovybės vaidmuo yra  
inicijuoti, motyvuoti ir padėti įgyvendinti bei užtikrinti sistemos tęstinumą, 
tuo tarpu darbuotojai vaidina esminį vaidmenį, atlikdami kasdienius 
veiksmus.  
   

Veiksmų esmė 
 
Kokybės kilpa   
OPKUS sudaro kokybės kilpą. Šis paprastas modelis dažnai laikomas būtina 
išankstine sąlyga užtikrinti / išlaikyti aukštą kokybę.  
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Reikalavimai 
Reikalavimai yra išdėstyti Olweus programos standarte. OPS reikalavimai 
yra Olweus programos pagrindas. Jei mokykla laikosi OPS reikalavimų, ji 
gali teigti, jog dirba pagal Olweus programą ir jai gali būti suteiktas Olweus 
mokyklos vardas. Pačios mokyklos nustatyti tikslai turi atspindėti 
papildomus reikalavimus ir siekius apsaugoti mokinius nuo patyčių ir 
kitokių smurto formų. Šias dvi reikalavimų grupes galima pamatyti kokybės 
kilpoje, dalyje Reikalavimai.  
 
Peržiūra / patikrinimas 
Nors ir tikimės, kad kiekvienas darome tai, ką suplanavome ir 
įsipareigojome padaryti, deja, dažnai elgiamės kitaip.  Tai pasakytina ir apie 
žmones, ir apie organizacijas.  
Todėl svarbu, kad mokyklos vadovybė prisiimtų atsakomybę sistemingai 
įvertinti mokykloje vykdomą  praktiką. Nukrypimai nuo suplanuotų veiksmų 
turi būti šalinami nedelsiant. Jei reguliariai netikrinsime, ar einame teisinga 
kryptimi, klaidos ir neatlikti darbai kaupsis ir galiausiai sukompromituos 
mūsų darbą patyčių prevencijos ir smurto srityje. Peržiūra/patikrinimas 
atliekamas laikantis OPS ir pačios mokyklos nustatytų tikslų bei siekių. 
 
Koregavimas/nukrypimų šalinimas  
Jeigu išorinio audito metu nustatomi nukrypimai, privaloma imtis veiksmų ir 
ištaisyti padarytas klaidas bei užtikrinti, kad nukrypimas nuo reikalavimų 
nesikartotų. Suradus rimtą (esminį) arba sisteminį nukrypimą, privaloma 
paruošti atskirą nukrypimo šalinimo planą, kurį patvirtina mokyklos 
direktorius. Į visus nukrypimus svarbu reaguoti rimtai ir imtis koregavimo 
veiksmų.   
Reikia pastebėti, kad visose organizacijose pakartotinio audito metu randami 
tam tikri nukrypimai. Svarbu juos vertinti kaip svarbią informaciją, 
padedančią užtikrinti Olweus programos palaikymą ir galimybę mokyklai 
pasimokyti ir tobulėti, o ne kaip kaltinimo priemonę arba mokyklos 
smerkimą, kad nesilaiko OPKUS reikalavimų. Vadovai, nesiimantys 
tinkamų nukrypimų koregavimo veiksmų, parodo mokyklos darbuotojams, 
kad Olweus programos prevencinė veikla nėra svarbi.  
 
Mokyklos suplanuotos sisteminės kokybės užtikrinimo priemonės  
Praktiniai OPKUS uždaviniai susideda iš atmintinių, formų/žurnalų ir 
lentelių pildymo bei veiksmų taikymo pagal procedūros reikalavimus.  Be 
procedūros (šiuo metu yra tik viena OPKUS procedūra) atitinkami 
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darbuotojai privalo užpildyti ir laikyti saugioje vietoje visus išvardintus 
dokumentus. 
� Atmintinėje pažymima, ar priemonė buvo įvykdyta. Pagrindinis 
atmintinių  pildymo tikslas yra suteikti galimybę atsakingam asmeniui 
(direktoriui) matyti / patikrinti, ar priemonė buvo įgyvendinta, ir pasirašyti 
joje.   
� Formos/žurnalo  pildymo tikslas - sistemingai kaupti informaciją. 
� Lentelė - tai formalus dokumentas, padedantis pildančiam asmeniui 
nustatyti, kokia informacija yra svarbi. Prie pastraipų pavadinimų yra palikta 
vieta parašui.    
� Procedūroje aprašoma, kaip elgtis konkrečiu atveju. 
 
Visi dokumentai yra sudaryti labai panašiai. Pagrindinis dėmesys skirtas 
tam, kad juos būtų lengva užpildyti ir kad tai neužimtų daug laiko.  
Procedūra yra aprašyta taip, kad būtų lengva ja vadovautis nepriklausomai 
nuo to, ar mokyklos darbuotojai dalyvavo Olweus programos mokymosi ir 
supervizijų grupėse, ar vienos dienos mokymuose, skirtuose naujiems 
darbuotojams. Svarbu, kad šie dokumentai būtų patogiai ir lengvai 
pasiekiami. Visos atmintinės, formos/žurnalai, lentelės ir procedūra yra 
išvardinti skyriuje  ,,Dokumentai” 
 
Visi užpildyti dokumentai turi būti laikomi saugiai. Tinkamiausia juos 
laikyti viename ar dviejuose segtuvuose, suskirstant pagal jų rūšis.  
Asmenys, atsakingi už dokumentų pildymą, privalo atiduoti juos direktoriui, 
Olweus programos koordinatoriui arba kitam asmeniui, kuris yra atsakingas 
už dokumentų tvarkymą ir laikymą.  
 
Nukrypimų šalinimas  
Nukrypimų šalinimas yra pagrindinė mokyklos vidaus kokybės užtikrinimo 
sistemos dalis. Jei paaiškėja, kad nesilaikoma OPS reikalavimų arba pačios 
mokyklos iškeltų tikslų ir siekių, yra fiksuojamas nukrypimas. Yra trys 
nukrypimų valdymo priežastys. Pirma, klaidos ir praleidimai yra ištaisomi, 
kad atitiktų reikalavimus. Antra, ateityje tikimybė padaryti tas pačias klaidas 
sumažėja. Trečia, nukrypimų šalinimas padeda tvirtinti sisteminio darbo 
pagrindus, kurie įgalina mokyklą efektyviau naudotis tokiomis išsamiomis ir 
daug dėmesio reikalaujančiomis programomis kaip Olweus programa. 
Nukrypimų šalinimas pirmiausia yra susijęs su OPS reikalavimais.  
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DOKUMENTAI 

 
Atmintinės 
Atmintinės yra paruoštos mokyklos direktoriui, klasių auklėtojams ir 
mokytojui, koordinuojančiam mokinių tarybos darbą. Jas reikia užpildyti ir 
pasirašyti du kartus per metus. Atmintinės yra susijusios su Olweus 
standarto reikalavimais: 
C1 atmintinė direktoriui (OPS 1, 2, 3, 4, 5, 7 ir 10 punktai) 
C2 atmintinė klasių auklėtojams (OPS 6, 7, 9,10 punktai) 
C3 atmintinė mokytojui, koordinuojančiam mokinių tarybos darbą (OPS 8 
punktas) 
C4 atmintinė, pildoma darbuotojų susirinkimo metu (OPS 1 punktas) 
 
Formos/žurnalai  
Pildomi fiksuojant šias veiklas: 
R1.Mokymosi ir supervizijų grupių darbas (OPS 2 punktas) 
R2. Olweus klasės valandėlės (OPS 7 punktas) 
R3. įvadiniai mokymo kursai naujiems darbuotojams (OPS 3 punktas) 
R4. klasės valandėlės  (OPS 8 punktas) 
 
Lentelės 
Lentelėse pažymimi pastebėti nukrypimai: 
A1. OPKUS nukrypimai 
A2. Planas rimtiems nukrypimams šalinti (OPKUS) 
 
Apie nukrypimą gali pranešti (informuoti) bet kuris darbuotojas. Jei 
direktorius nustato, kad tai yra rimtas ar sisteminis nukrypimas, jis toliau 
domisi šiuo klausimu, inicijuoja priemones nukrypimui pašalinti ir patikrina,  
ar koregavimo veiksmai yra atlikti pagal planą. Nukrypimus fiksuojančiose 
formose reikia nurodyti datą, suteikti formai numerį, kad nepasimestų.  
 
Procedūros 
Veiksmai, kurių reikia imtis patyčių atveju, yra aprašyti procedūroje; visi 
darbuotojai turi būti apmokyti naudotis procedūromis ir turėti prieigą prie jų. 
  

6 

Išorinis Olweus programos 

kokybės užtikrinimas 
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Kokybės auditas 
 
Audito metu Olweus programos ekspertai (SPPC atstovai ar/ir jų įgalioti 
Olweus programos instruktoriai) aplanko mokyklą ir tikrina OPKUS 
įgyvendinimą.  
 
Audito tikslas - įvertinti, ar OPKUS ir Olweus programa sėkmingai veikia 
mokykloje. Auditoriai turi užtikrinti nepriklausomą ir sąžiningą situacijos 
įvertinimą ir išvadas.  
  
Auditas mokykloje yra atliekamas kas dvejus metus. Audito procesas 
susideda iš pasiruošimo auditui, paties audito ir tolimesnio darbo, atlikus 
auditą. Kas dvejus metus, atlikus auditą, mokyklai gali būti išduodamas 
pažymėjimas  liudijantis, kad mokyklai yra suteiktas Olweus mokyklos 
vardas.  
 
Mokykla bei auditą atliekantis asmuo/asmenys turi pasiruošti auditui. 
Mokykla privalo suteikti galimybę auditoriui susipažinti su dokumentais 
gerokai anksčiau iki audito mokykloje pradžios – ne mažiau kaip trys 
savaitės iki sutarto auditorių vizito į mokyklą datos. Mokykla taip pat yra 
informuojama, kokiais klausimais auditoriai atidžiai domėsis iki audito. 
Atlikus auditą, auditoriai privalo pateikti išvadą SPPC, kuria remdamasis 
SPPC priima sprendimą dėl Olweus mokyklos vardo suteikimo ir 
pažymėjimo išdavimo. Pažymėjimą išduoda Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras. Pažymejimas galioja dvejus metus. Taigi, kas dvejus 
metus mokykla gali siekti gauti pažymėjimą.  
 
Jei mokykla pati nustato vieną ar daugiau nukrypimų nuo OPS ar mokyklos 
tikslų ir siekių arba nukrypimai yra išaiškinami audito metu, mokykla 
privalo pašalinti šiuos nukrypimus, prieš tai pateikusi detalų ir argumentuotą 
aprašymą, kaip juos pašalins ir užtikrins, kad nukrypimai nepasikartotų.  
Mokyklai skiriamas reikalingas laikas (paprastai kelios savaitės) pašalinti 
paprastus nukrypimus ir gauti pažymėjimą, nelaukiant kitų metų. Kai 
nustatomi rimti ar sisteminiai nukrypimai, mokyklos direktorius turi paruošti 
atskirą planą nukrypimams pašalinti ir užtikrinti tinkamą Olweus programos 
būklę. Tokiu atveju mokykla gali stengtis gauti pažymėjimą ištaisiusi šiuos 
trūkumus. 
 



OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO  SISTEMA (OPKUS)                                                   

Copyright © 2010-2016: Olweus International, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras   24

Praėjus metams po Olweus mokyklos vardo pažymėjimo gavimo, mokykloje 
įvyksta palaikomasis, į pagalbą orientuotas susitikimas su auditoriumi / 
auditoriais, kurio metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas kokybės 
užtikrinimo plano įgyvendinimui. Palaikomojo audito metu atvyksta tas pats 
išorės auditorius kaip ir sertifikavimo (įvertinimo) audito atveju. 
Palaikomasis susitikimas organizuojamas taip pat kaip ir sertifikavimo 
(įvertinimo) auditas, nes jam yra ruošiamasi, pateikiami dokumentai ir 
įvyksta pats susitikimas. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad po šio susitikimo 
neteikiama išvada. Nėra tokių aplinkybių, dėl kurių mokykla galėtų netekti 
dviems metams išduoto pažymėjimo.  
 
Palaikomasis susitikimas, vykstantis pavasarį, gali turėti įtakos kokybės 
planui ir Olweus programai bei OPKUS, pradedant nuo kitų mokslo metų 
pradžios.  
 

AUDITO PROCESAS 

Tikslas: 
o Užtikrinti, kad mokykla laikytųsi OPS reikalavimų arba viršytų 

juos. 
o Suteikti mokyklai pagalbą, palaikant Olweus programą ir 

OPKUS.  
 

Ciklas ir laiko grafikas: 
Kokybės auditas susideda iš dvigubo ciklo: 
 
Pirmi metai : sertifikavimo auditas  
Antri metai: palaikomasis susitikimas 
Treti metai: sertifikavimo auditas 
Ketvirti metai: palaikomasis susitikimas ir t.t.  
 
Mokyklos, norinčios gauti Olweus mokyklos vardo pažymėjimą, turi 
laikytis šio ciklo, tačiau pačios mokyklos nusprendžia, kada 
pageidauja audito pirmąjį kartą. 
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Sertifikavimo procedūrų grafikas (datos) pateiktos dokumente ,,OPKUS 
diegimo ir mokyklų sertifikavimo tvarka” (SPPC tinklapyje 

www.sppc.lt skyrelyje Olweus programa / OPKUS) 
  
Dokumentai, kuriuos mokykla pateikia auditoriui likus mažiausiai 
trims savaitėms iki audito mokykloje pradžios: 
 

1. Mokyklos kokybės užtikrinimo planas, susijęs su OPKUS. 
2. Mokyklos pildomos formos pagal OPKUS reikalavimus  
3. Paskutinės mokinių apklausos pagal Olweus klausimyną rezultatai 
4. Dokumentai, fiksuojantys nukrypimus ir nukrypimų šalinimo 

dokumentai 

Audito susitikimo organizavimas:  
 
1. Auditą atlieka SPPC paskirti auditoriai, kurie yra Nacionalinės 

Olweus patyčių prevencijos programos koordinavimo grupės atstovai, 
Olweus programos vyresnieji instruktoriai arba sertifikuoti 
instruktoriai (nedirbantys audituojamoje mokykloje). 
 

2. Mokyklos direktorius atsiunčia SPPC prašymą dėl sertifikavimo iki 
vasario 15 d.  

 
3. Susitikimas turi įvykti iki balandžio 15 d.  

 
4. Auditoriai privalo gauti dokumentus iš mokyklos ne vėliau kaip likus 

trims savaitėms iki audito. 
 
5. Auditoriai atsiunčia mokyklai susitikimo darbotvarkę ne vėliau kaip 

likus vienai savaitei iki audito.  
 

6. Audito susitikimas vyksta mokykloje, jame privalo dalyvauti 
mokyklos direktorius, Olweus programos mokyklos koordinatorius ir 
auditoriai. Papildomai gali dalyvauti asmenys, kurių dalyvavimo iš 
anksto paprašė auditorius, išnagrinėjęs mokyklos OPKUS 
dokumentus.  

 
7. Susitikimui pirmininkauja auditorius. 

8. Audito susitikimas gali trukti iki trijų valandų.  
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Audito susitikimo turinys:  
 

A. Mokyklos direktorius pristato Olweus programos kokybės užtikrinimo 
planą. 

B. Mokyklos Olweus programos standarto laikymosi įvertinimas. 
C. Direktorius ir auditorius pasirašo atmintinę, kurią susitikimo metu 

užpildo auditorius.  
D. Aptariamos ateities gairės. 

 

Ką reikia atlikti po audito:  
 
Atlikę auditą, auditoriai paruošia audito išvadą ir per mėnesį pateikia SPPC, 
o ataskaitos kopiją - mokyklai. Audito išvadą sudaro suvestinė audito 
apžvalga ir išvados. Atsižvelgdama į jas, mokykla privalo paruošti planą 
nukrypimams pašalinti. Jei išaiškinami nukrypimai nuo OPS, skiriama laiko 
koregavimo veiksmams atlikti ir susitikti pakartotinai (jei reikia).    
  
Palaikomasis susitikimas (praėjus metams po audito): 
 
Palaikomojo susitikimo organizavimas yra toks pat kaip ir sertifikavimo 
audito susitikimo. 
 

 

 
Palaikomojo susitikimo turinys:  
 
Susitikimas yra konsultacinio pobūdžio. Susitikime peržiūrimas mokyklos 
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas bei jo atitikimas Olweus 
programos reikalavimams. Mokyklos problemos, su kuriomis ji susiduria 
savo darbe, yra pagrindas auditoriui teikti patarimus mokyklai šio susitikimo 
metu.  
 
Ką reikia atlikti po palaikomojo susitikimo: 
 

Susitikimo metu susitariama, į ką reikia atkreipti dėmesį per ateinančius 12 
mėnesių iki kito audito. Direktorius ir auditorius pasirašo susitarimą, 
kuriame pažymėti susitikimo metu svarstyti klausimai bei numatyti 
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mokyklos veiksmai. Tai mokyklos vidaus naudojimo dokumentas ir jo 
nereikia siųsti sertifikuojančiai įstaigai. 
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Jei mokykla užbaigė Olweus programos įgyvendinimo procesą ir bent metus 
dirba vadovaudamasi OPKUS reikalavimais, o audito išvadoje tvirtinama, 
kad mokykla dirba gerai, pasitaikę nukrypimai yra pašalinti, jai yra 
suteikiamas Olweus mokyklos vardas ir pažymėjimas dviems metams 
tvirtinantis, kad mokykla gali vadinti save Olweus vardo mokykla. Be to 
mokyklai suteikiamas simbolis (elektronine forma), kurį mokykla gali 
naudoti savo dokumentuose bei leidiniuose ir savo tinklalapyje.  
 
Auditas yra privalomas žingsnis, siekiant gauti Olweus vardo mokyklos 
pažymėjimą. Pažymėjimą išduoda SPPC.   

7 

Mokyklos sertifikavimas 

(įvertinimas) 
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8 
Dokumentai, formos ir vertinimo eiga 
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Dokumentas Dokumento 

nr. 
Atsakingas už pildymą  Kada pateikti  

Atmintinės 
   

1. Atmintinė direktoriui  C1 Direktorius Iki audito/palaikomojo susitikimo  
2. Atmintinė klasės auklėtojai/ui  C2 Klasės auklėtoja/s Gruodžio 15 / balandžio 30 
3. Atmintinė mokytojui, koordinuojančiam 

mokinių tarybos darbą  
C3 Mokytojas, koordinuojantis 

mokinių tarybos darbą 
Gruodžio 15 / balandžio 30 

4. Darbuotojų susirinkimo atmintinė (rudens 
semestras) 

C4 Direktorius Iš karto, pasibaigus susirinkimui   Iš 
karto, pasibaigus susirinkimui  

5. Darbuotojų susirinkimo atmintinė (pavasario 
semestras) 

C5 Direktorius Iš karto, pasibaigus susirinkimui  

Formos/žurnalai  
   

1. MSG susirinkimo forma  R1 MSG lyderiai Iš karto, pasibaigus susirinkimui  
2. Klasės valandėlės forma  R2 Mokytoja/dalyvaujantis 

specialistas  
Iš karto, pasibaigus susirinkimui  

3. Naujų darbuotojų mokymo forma  R3 Instruktorius  Iš karto, pasibaigus susirinkimui  
4. Mokinių tarybos susirinkimo forma  R4 Mokytojas, koordinuojantis 

mokinių tarybos darbą 
Iš karto, pasibaigus susirinkimui 

Lentelės  
   

1. Lentelė paprastam nukrypimui pažymėti A1 Asmuo, pastebėjęs nukrypimą  Kai nustatomas nukrypimas  
2.Lentelė rimtam/sisteminiam nukrypimui  A2 Direktorius Kai nustatomas nukrypimas 

Procedūros 
   

1. Įtariamų arba faktinių patyčių sprendimo 
procedūra  

P1   

 

OPKUS dokumentų apžvalga  
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ATMINTINĖ DIREKTORIUI  C1 
Direktorius turi pateikti iki audito/palaikomojo susitikimo 

 
   Olweus mokinių apklausa apie patyčias  

1 Visų (į apklausą patenkančių) klasių mokiniai 
dalyvavo apklausoje, rezultatai yra išanalizuoti ir 
pristatyti darbuotojams, tėvams ir mokinių tarybai 

taip � 

 

   Budėjimas pertraukų metu  
2 Budėjimo planas paruoštas, peržiūrėtas, 

pasirašytas direktoriaus ir pristatytas visiems 
darbuotojams  

taip � 

 

   Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais  

3 Buvo organizuotas visos mokyklos tėvų/globėjų 
susirinkimas ir pristatyta patyčių prevencijos 
veikla  

Data _________ 

4 Tėvai/globėjai buvo informuoti apie įstatymų bei 
Olweus programos standarto reikalavimus ir 
mokyklos kokybės planą.  

taip � 

 

  Darbuotojų susirinkimai patyčių prevencijos tema  

5 Organizuotas pavasario semestro darbuotojų 
susirinkimas, pristatyti paskutinės mokinių 
apklausos rezultatai, apibendrintos ir įvertintos 
patyčių prevencijos priemonės  

Data _________ 

6 Organizuotas rudens semestro darbuotojų 
susirinkimas ir pristatyta patyčių prevencijos 
būklė ir ateities planai   

Data _________ 

 

   Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimai  

7 Kiek MSG susirinkimų organizuota visose 
grupėse per praėjusį semestrą? ______ (skaičius) 

8 Kiek MSG susirinkimų organizuota visose 
grupėse šį semestrą (iki šio momento)? ______ (skaičius) 

 

 (Įgyvendinus Olweus programą , reikia pravesti bent penkis MSG 

susirinkimus per mokslo metus) 
   Naujų darbuotojų Olweus programos mokymo kursai  

9 Nuo praėjusių metų organizuoti vienos dienos/ar 
atitinkamos trukmės mokymai naujiems 
mokyklos darbuotojams ir yra pateiktas mokymo 
žurnalas.  

Data _________ 
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   Faktinių ir įtariamų patyčių atvejų sprendimas  

10 Vadovaujamasi OPPP ir OPKUS procedūra, 
sprendžiant visus įtariamus patyčių atvejus  taip � 

11 Vadovaujamasi OPPP ir OPKUS procedūra, 
sprendžiant visus faktinius patyčių atvejus   taip � 

 

   Direktoriaus parašas:  

  
  

 ____________________________________________ Data 

Klasės auklėtojo atmintinė C2 
 Klasės auklėtojas pateikia už kiekvieną auklėjamąją klasę iki 12.15 d ir 04. 30 

   Klasės valandėlės   
1 Nuo paskutinės atmintinės pateikimo 

klasės valandėlės vyko vidutiniškai 
vieną kartą per dvi savaites  

taip � 
 

 

2 Visų klasės valandėlių formos/žurnalai 
yra pateikti  taip � 
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___________________ __________ 

 ________________________ 

Klasė                            Data   Auklėtojo 
parašas 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Individualūs pokalbiai su mokiniais    

4 Nuo paskutinės atmintinės pateikimo yra 
įprasta kalbėtis su mokiniais individualiai 
patyčių tema. 

taip � 
 

 

   Faktinių ir įtariamų patyčių atvejų sprendimas  

6 Įtariamų patyčių atvejų skaičius klasėje, apie 
kuriuos jūs žinote ir kuriuos nagrinėjote nuo 
paskutiniės atmintinės pateikimo, įskaitant senus 
neišspręstus atvejus.   

_____ (skaičius) 

7 Faktinių patyčių atvejų skaičius klasėje, apie 
kuriuos jūs žinote ir kuriuos nagrinėjote nuo 
paskutinės atmintinės pateikimo, įskaitant senus 
neišspręstus atvejus.   

_____ (skaičius) 

 

   Bendradarbiavimas su tėvais patyčių klausimu  

5 Patyčios ir situacija klasėje buvo aptarta su 
klasės mokinių tėvais/globėjais susirinkimo metu   Data _________ 

 

   Patyčių prevencijos taisyklės klasėje  
3 Mokiniai supažindinti su Olweus patyčių 

prevencijos programos taisyklėmis, 
įvyko taisyklių aptarimas. Taisyklės yra 
taikomos. 

taip � 
 

 

   

Mokinių tarybos susitikimų atmintinė   C3 
Atmintinę pateikia šį klausimą kuruojantis mokytojas iki 12.15 d ir 04. 30 d. 

Patyčių temai buvo skirti šie mokinių tarybos susirinkimai:  

  
 Data ______________ Pateikta R4 forma � 
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       Darbuotojų susirinkimų atmintinė C4 
Užpildo direktorius, pasibaigus susirinkimui 

 
Darbuotojų susirinkimų metu kalbėta šiomis temomis:  

 Tema kalbėta 

 OPKUS būklė ir kokybės plano peržiūra � 

 Budėjimas per pertraukas – planas ir jo laikymasis � 

 Procedūra P1 pristatyta ir paaiškinta � 

 Olweus mokinių apklausos rezultatai  � 

 Patyčių prevencijos taisyklės klasėse  � 
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Vardas Parašas  Vardas Parašas 

     

     

     

     

Mokymosi ir supervizijų grupės  
susirinkimo protokolas     R1 

Pildo MSG vadovas  

Mokymosi ir supervizijų grupės susitikimo data: _________________________ 
MSG susirinkime dalyvavę mokyklos darbuotojai 
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Pastaba: Įrašai turi būti trumpi. Užtenka dviejų minučių užpildyti formą, įrašant pagrindinius arba vieną ar 
du sakinius. Nenurodykite vardų ar kitų asmenį identifikuojančių detalių. Prie vardų dalyvavusieji  pasirašo 
susirinkimo metu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

Vadovai: __________________________  / ____________________________ 

 Užduotys, kurias reikia atlikti iki kito MSG susirinkimo: 

 

 

Klasės valandėlės forma    R2 
                                                    Pildo klasės auklėtojas 

 

 Klasės valandėlės tema:  
   

 

     Klasė / mokinių grupė: Data: 
 

 ______________________________________  

 Susitarimai / užduotys iki kitos valandėlės:  
   

 

 Vaidmenų žaidimai arba kitos panaudotos priemonės/ metodai:
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Pastaba: Įrašai turi būti  trumpi. Formos užpildymui užtenka dviejų minučių, įrašant pagrindinius žodžus arba vueną 
ar du sakinius. Nenurodykite vardų ar kitų identifikuojančių detalių.  

  

   Klasės auklėtojo / mokytojo parašas:  

   

 ____________________________________________ Data 

 Nedalyvavę mokiniai:  
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Naujų darbuotojų mokymo kursų forma   R3                
 

 Temos pristatytos mokymo metu: (Pridėkite darbotvarkę, jei tokia yra)
  

   

 

  Nauji darbuotojai (iš vienos ar iš kelių m-
klų)   

Mokymų data: 
 

 ______________________________________  

__________________ 

Instruktoriaus/ Olweus atstovo, patikrinusio, kad mokymai įvyko, parašas:
  

 

 

 

 Naujų darbuotojų, dalyvavusių visų mokymų metu, sąrašas:  

   

 

Mokinių tarybos susirinkimo forma 
     R4 

 

Data  
__________________________ 

: 
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 Svarstytos su patyčiomis susijusios temos:  

   

 

 Susirinkimo metu priimti sprendimai/susitarimai:  

   

 

 Kurios klasės NEBUVO atstovaujamos susirinkime:  

   

 

Nukrypimų šalinimas  
 A1 

Už tolimesnius veiksmus atsakingas direktorius. 
 (kiekvienas nukrypimas fiksuojamas atskiroje formoje, koordinatorius priskiria 

Nukrypimo numeris:  
_______ /_____  

 Mokytojo parašas  

   

 ____________________________________________ Data 
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Nukrypimo aprašymas:  

 

 

      

   

  Svarba:   

didelė� maža� 
 

 

________________   

Nukrypimas laikomas rimtu/sisteminiu:1) �taip   

Paruoštas planas pašalinti rimtą/sisteminį nukrypimą:1)  �taip   

Nukrypimas laikomas paprastu  �taip   

Priemonės, numatytos trūkumų pašalinimui: 2 

 

      

  

   

Buvo pritaikytos šios priemonės ir nukrypimas buvo pašalintas   �taip  

       

   

________________   

 _________________________________ 

Data     
 Direktoriaus parašas 

Rimto nukrypimo šalinimas A2 
Atsakingas direktorius  

(Kiekvienas nukrypimas fiksuojamas atskiroje formoje, koordinatorius priskiria     
                                                      formai numerį) 

 
Prie šios formos pridedamas raštu paruoštas rimto/sisteminio nukrypimo 
šalinimo planas       

 �taip   
 

 

 

Paaiškinimas: kokie veiksmai buvo atlikti, kas buvo atsakingas ir kada pagal 

Nukrypimo numeris:  
_______ /_____  
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MOKYKLOS DIREKTORIUS YRA ATSAKINGAS UŽ VISŲ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 

SUPAŽINDINIMĄ SU PROCEDŪRA IR UŽ KLASĖS AUKLĖTOJŲ VADOVAVIMĄSI ŠIA 

PROCEDŪRA.   

 

 

 

 

A.  Kai įtariate patyčias: 
 

Kai įtariate, kad mokinys patiria patyčias, imkitės žemiau išvardintų veiksmų arba tų 
veiksmų, kurie šiuo atveju labiausiai tinka:      
 

• Klasės auklėtoja(s) yra atsakinga(s) už skiriamą dėmesį (mokinių, kurie gali 
patirti patyčias ir potencialių skriaudėjų stebėjimą) tiems mokiniams, iš kurių 
galimai yra tyčiojamasi, kurie yra įvardinti kaip besityčiojantys arba įtariami 
tyčiojimusi. Stebėjimas vykdomas mokyklos kieme, klasėse ir kitose svarbiose 
vietose.   

 

Faktinių arba įtariamų patyčių atvejų 
sprendimo procedūra  P1 
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• Stebėjimo rezultatai yra įforminami dokumentais, užpildant formą, ir 
pateikiami klasės auklėtojui pasibaigus stebėjimo laikotarpiui arba klasės 
auklėtojui pareikalavus. Svarbu, kad visi mokyklos darbuotojai parodytų norą 
dalyvauti stebėjime. Kai kuriais atvejais gali tekti paprašyti visus mokytojus ir 
visą personalą atidžiai stebėti mokinius, galimai dalyvaujančius patyčiose. 

 
• Klasės auklėtojas patikrina budėjimo žurnalą (jei toks žurnalas yra pildomas 

mokykloje), kad įsitikintų, ar yra ankstesnių įrašų apie mokinio dalyvavimą 
patyčiose.  

 
• Klasės auklėtojas pasiteirauja savo kolegų, ar jie yra pastebėję kažką ypatingo, 

ir prašo įdėmiau stebėti įtariamą patyčiomis mokinį.  
 

• Klasės auklėtojas susisiekia su patyčias patyrusio mokinio tėvais arba teisėtais 
globėjais, norėdamas gauti daugiau informacijos. 

 
• Klasės auklėtojas Olweus klasės valandėlės metu kalba mokinių geros ir 

saugios savijautos temomis, paprašo mokinius užrašyti, ką jiems reiškia gera 
savijauta savo klasėje. 

 
• Klasės auklėtojas praveda (inicijuoja) trumpus pokalbius su mokiniais, 

susijusiais su patyčiomis  
 

• Atskirais atvejais galima paprašyti mokinį ar mokinius, kurie teigia, kad jis/ji 
patiria patyčias, aprašyti tokius atvejus nedelsiant, kad, praėjus ilgesniam 
laikui, būtų galima geriau prisiminti svarbią informaciją, susijusią su patyčių 
atveju  

 
• Jei, atlikus tokį tyrimą, klasės auklėtojas vis dar abejoja, ar yra tyčiojamasi, 

mokykla privalo kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba į mokyklos 
Olweus programos instruktorių, kad priimtų sprendimą dėl tolimesnių 
veiksmų.  

 
Atlikus šiuos veiksmus, reikia pateikti išvadą, ar tai buvo patyčios, ar ne. Jei išvadoje 
teigiama, kad tai ne patyčios, tyrimą reikia nutraukti ir atsiprašyti įtariamų mokinių.  
 
Jei išvadoje teigiama, kad tai buvo patyčios arba jei mokykla turi rimtų, su 
aplinkybėmis susijusių įrodymų, ir nori pateikti juos įtariamam mokiniui, reikia imtis 
žemiau išdėstytų veiksmų.  
 

B.  Patyčių atvejai   
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Kai nėra abejonių, kad vyksta patyčios, reikia vadovautis šia procedūra:  
 

1. Nedelsdami sustabdykite patyčias  
 
• Suaugusieji privalo nedelsdami vykdyti intervenciją ir sustabdyti patyčias. 

Rimtais atvejais, esant sužeidimui ar iškilus pavojui sveikatai bei gyvybei, 
mokyklos direktorius privalo nedelsiant reaguoti. 

 
• Intervenciją vykdantys suaugusieji privalo pasakyti besityčiojančiajam, ką jie 

matė ir ką sužinojo. Šiuo momentu negalima leistis į diskusijas su kaltininku. 
 

• Įvertinkite situaciją. Apsaugokite patyčias patyrusį mokinį. Iš įvykio vietos 
išveskite patyčias patyrusį mokinį arba kaltininką/us ir nuveskite į tinkamą 
patalpą. Gali prireikti užtikrinti apsaugą patyčias patyrusiam mokiniui nuo 
galimo keršto, svarbu po incidento nepaliekti jo/s vieno.  

 

2. Trumpai pasikalbėkite su mokiniais, dalyvavusiais patyčiose:  
 

Pasikalbėkite su patyčias patyrusiu mokiniu:  
 

• Klasės auklėtojas arba kitas suaugęs asmuo, su kuriuo mokinys jaučiasi saugus, 
įvykus patyčioms kaip galima greičiau susisiekia su mokiniu ir paaiškina 
jam/ai, kokių veiksmų bus imtasi toliau  

 
• Jei mokinys yra pasiruošęs, suaugusysis gali paklausti, ar ji/s nori papasakoti 

apie patyčias ir apie tuos, kurie tyčiojosi. Gali tekti atidėti šią pokalbio dalį 
vėlesniam laikui. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pokalbis su patyčias patyrusiu 
mokiniu turi vykti saugioje vietoje. 

 
 Rimtas pokalbis su tuo/tais, kurie tyčiojasi:  
 

• Jei patyčiose dalyvauja keli mokiniai, kalbėkite su kiekvienu atskirai ir 
pasakykite, kas bus toliau 

• Šio pokalbio metu visada pasikvieskite kolegą/ę 
• Trumpai aprašykite pokalbį ir saugokite aprašą kaip konfidencialią 

medžiagą.  
• Informuokite auklėtoją, jei jis/ji nedalyvavo pokalbyje 

Pagrindiniai dalykai pokalbio metu:  
 
Forma 
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• Susiraskite nuošalią/izoliuotą  patalpą  
• Paprašykite visus dalyvius atsisėsti 
• Suaugusieji privalo kultūringai parodyti, kad reikalas yra rimtas  
• Pirmajame pokalbio etape neužduokite mokiniui klausimų  
• Nesikreipkite į mokinį piktai  
• Nepateikite tuščių grasinimų, priminkite mokyklos drausminimo kopetėles 
• Nediskutuokite apie galimą nukentėjusio mokinio indėlį į atvejo sprendimą 

 
Kontekstas 

• Numatykite struktūrą 
• Pateikite dokumentus/aplinkybių parodymus * 
• Pareikalaukite, kad nesityčiotų  
• Paaiškinkite pasekmes, jei nesiliaus tyčiotis (remkitės drausminimo 

kopetėlėmis) 
• Informuokite, kad susisieksite/susisiekėte su tėvais ar teisėtais globėjais.   
• Informuokite, kad mokykla pasirūpins patyčias patyrusio mokinio saugumu, 

taigi bet koks bandymas atsikeršyti bus pastebėtas   
• Pasakykite, ką mokykla darys toliau  
• Pasitikrinkite, ar mokinys suprato jus  
• Susitarkite dėl kito pokalbio, numatykite vietą, laiką ** 
 

*) Jei įrodymų apie patyčias neužtenka, bet yra pakankamai jas patvirtinančių rimtų 
ženklų, skatinančių pasikalbėti su mokiniu, kalbėkite taip:  
 

Mes turime rimtų įtarimų, kad tu….. 
Neigimo atveju sakykite:”Girdžiu, ką sakai, bet mes nesame tikri, kad tai tiesa, 
todėl mes šiuo reikalu domėsimės (paaiškinate kaip) …” 
 
Tokiais atvejais mokykla privalo papildomai pasirūpinti patyčias patyrusiu, 
užtikrinti stebėjimą ir saugumą, inicijuoti tolimesnius pokalbius, ypatingą dėmesį 
atkreipti į galimą įtariamojo mokinio kerštą nukentėjusiajam.  

  
**) Numatykite kelis pokalbius su patyčias patyrusiu mokiniu ir su 
besityčiojančiu/iais. Kalbėkitės su jais atskirai. Pokalbių tikslas - užtikrinti, kad 
patyčios nesikartotų.  
 

3. Tolimesni veiksmai: 
 

• Organizuokite susitikimus ir su besityčiojančiais, ir su patyčias patiriančiais 
mokiniais (atskirai) kol įsitikinsite, kad  patyčios nevyksta. 

• Informuokite kolegas, kad jie galėtų atkreipti dėmesį per pertraukas.  
• Apie smurto atvejus visada privaloma informuoti mokyklos vadovybę. 
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4. Sankcijos (nuobaudos, apribojimai): 
 

• Jei patyčios nenutraukiamos, privaloma taikyti sankcijas 
• Mokykla yra paruošusi drausminimo kopėtėles, pavyzdžių galima rasti Olweus 

patyčių prevencijos programos vadove mokyklos darbuotojams. 
 

5. Dokumentai 
 

• Visas darbas, stabdant patyčias, turi būti įforminamas dokumentais.  
• Ataskaitas apie atliktus veiksmus reikia pateikti raštu.  

 

6. Patyčių atvejų įrašų, kuriuose įvardijami mokiniai, laikymas: 
 

• Raštu surinktą informaciją laikyti mokinio byloje  
• Jei įrašuose minimos kelių mokinių pavardės/vardai, susiję su tuo pačiu atveju, 

reikia sukurti atskirą aplanką tokiai informacijai saugoti (taikytina tvarka, 
paminėta  auksčiau pateiktame punkte). 

 

 
 

 


