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I.VEIKLOS KONTEKSTAS  

 

Kauno Milikonių progimnazija veikia Kauno miesto Šilainių seniūnijoje, kurioje yra dvi progimnazijos, keturios gimnazijos, dvi pradinės mokyklos, specialioji 

mokykla, 8 vaikų darželiai.   

Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017-2018 mokslo metų, pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą, reorganizuota į progimnaziją.   

2018 metais mokykloje dirbo 70 mokytojų, turinčių reikiamą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją: 3% mokytojų  ekspertų, 58,3% mokytojai metodininkai, 31% 

vyresnieji mokytojai, 6,7% mokytojų, 4 specialistai: psichologas, socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas ir logopedas. Dirbant su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių, yra 1 mokytojo padėjėjas. Mokyklai vadovauja 4 vadovų komanda.   

Pastaraisiais metais mokinių skaičius nuosekliai augo (2018 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi  859 mokiniai). Mokinių skaičiaus kaita per pastaruosius 3 metus 

pateikta 1 pav. Klasių komplektų skaičius didėjo pradinių klasių mokinių sąskaita: 2016-2017 m. m. – 30 klasių komplektų (atitinkamai 1-4/5-9 – 17/13 kompl.),  

2017-2018 m. m. – 30 ( atitinkamai 1-4/5-8 - 19/11 kompl.), 2018-2019 m. m. – 33 (atitinkamai 1-4/5-9 – 120/13 kompl.). 2020 m. progimnazijoje mokosi 928 

mokiniai,  139 mokiniui, skirtas specialusis ugdymas, 20 mokinių, kuriems reikalingas mokytojas-padėjėjas. 

Progimnazijos VGK organizuoja ir vykdo prevencinę, tiriamąją, projektinę, socialinės paramos ir kt. veiklą,  pagalbos teikimą mokymosi, elgesio, bendravimo ir 

kitų sunkumų patiriantiems mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams. Siekiant išsiaiškinti sunkumus, pagalbos mokiniui teikimo poreikį ir užtikrinti 

veiksmingą pagalbą, atliekamas pirminis mokinių gebėjimų ir ugdymosi poreikių vertinimas ir pagalbos planų sudarymas bei vykdymas. Siekiant įvertinti ir 



koreguoti progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, atliekami sistemingi tyrimai ir bendruomenės narių apklausos bei jų analizė: kasmet sudaromas kiekvienos 

klasės ir mokyklos socialinis pasas, saviraiškos ugdymo (-si) poreikių tenkinimo tyrimai, adaptacijos ir mikroklimato tyrimai pirmose, penktose ar kitose klasėse 

(pagal poreikį), nuolat aiškinamasi ir sprendžiami mokinių netinkamo elgesio atvejai ir vykdoma netinkamo elgesio prevencija. Įgyvendindama Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V- 190 „Dėl Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, nuo 2017 metų progimnazijoje buvo vykdomos šios prevencinės programos 1-ose klasėse 

įgyvendinta prevencinė programa ,,Zipio draugai“, nuo 2021 ir priešmokyklinėje grupėje,  2-ose klasėse – ,,Obuolio draugai“, 3-iose ir 4ose klasėse  – ,,Įveikiame 

kartu“. Siekdama užtikrinti mokinio saugumą, progimnazija nuo 2017 metų pradėta diegti patyčių ir smurto prevencijos programa. 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradėta įgyvendinti nuo 2019 m. kovo mėn. OP instruktore paskirta Daiva Šabūnienė, kuri aktyviai įsitraukė į Olweus 

programos įgyvendinimo veiklas progimnazijoje. 1-8 klasėse nuosekliai vyko klasių valandėlės, 2019 m. kovo – 2020 m. gruodžio mėn. progimnazijos personalas dalyvavo 10 

MSG susitikimuose. 2019 m. lapkričio mėn. 3-8 klasių mokiniai dalyvavo Olweus mokinių apklausoje, su rezultatais supažindino Olweus instruktorė Daiva Šabūnienė. Rezultatai 

aptarti koordinacinio komiteto susitikime, MSG susitikimuose, Mokytojų tarybos posėdyje, Mokinių tarybos susitikime, klasių valandėlėse kartu su mokinių tėvais Microsoft 

Teams platformoje. Progimnazijoje skatinamas teigiamas mokinių elgesys, draugiškumas. 

Olweus mokinių apklausos apie patyčias duomenys apdorojami (apklausa vykdyta 2019 metų lapkričio mėn.). Patyčių lygis pastaraisiais mažėjo: 2017 metais 

mokykloje – 19,4%, šalyje – 29,8%, 2018 metų siekė 16,2% (šalyje šis rodiklis įvairių tyrimų duomenimis svyruoja nuo 25 iki 33%). NŠA Mokinių ir tėvų 

apklausa parodė, kad pradėjus veikti šiai programai, patyčių atvejai mokykloje retėja, tėvų apklausos teiginys „Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje 

niekas nesijuokė, nesišaipė vertė – 2019 m. – 2,9. 2018 m. – 2,9. 

2019 metais patyčias patyrė  -15,9% mokinių, 2020- 14,4% mokinių. Matome, kad patyčias patiriančių mokinių skaičius kasmet mažėjo. 

Nuo 2020 m. kovo mėn. įvedus nuotolinį ugdymą(si), mokymui(is) pasirinkta Microsoft Teams platforma, sukurtos Elektroninių patyčių prevencijos priemonės 

(2020 m. kovo - birželio mėn. fiksuoti 4 elektroninių patyčių atvejai nedelsiant išaiškinti, mokiniams suteikta pagalba). Microsoft Teams platformoje 1–8 klasių 

mokiniams ne rečiau kaip kartą per savaitę vyko vaizdo klasės valandėlės: mokiniams primintos Olweus programos Nuobaudų kopėtėlės, 4 Olweus taisyklės, 

aptarti susitarimai mokantis nuotoliniu būdu ir kt. MSG susitikimai organizuoti du  kartus (kovo ir gegužės mėn.).  Kovo mėnesį buvo pateiktos  rekomendacijos 

mokytojams ir tėvams, kaip spręsti internetines  patyčių situacijas, atnaujinta   reagavimo į smurtą ir patyčias nuotoliniu būdu tvarka.  Balandžio mėn. Microsoft 

Teams platformoje vyko nuotoliniai progimnazijos administracijos susitikimai su  1-8 klasių bendruomenėmis (mokiniais ir jų tėvais), kuriuose pasidalinta emocine 

savijauta, sėkmėmis, sunkumais, rūpesčiais. Microsoft Teams platformoje į klasių ir mokomųjų dalykų komandas savalaikei pagalbai teikti buvo įtraukta 

progimnazijos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas): ypatingas dėmesys skirtas mokinių lankomumo stebėsenai, 

susitarimų mokantis Teams laikymuisi. Progimnazijos administracija atliko tėvų apklausą apie vaikų mokymąsi ir savijautą nuotoliniu būdu. 2020 spalio mėnesio 



MSG aptartos pasikeitusios budėjimo progimnazijoje sąlygos, priimti sprendimai. Lapkričio mėnesį visi progimnazijos mokytojai supažindinti su platforma 

„Reaguok“. Taip pat progimnazija įdiegė „Patyčių dėžutę“, paskyrė pagalbos vaikui specialistus atsakingus nedelsiant išsiaiškinti visus gautus patyčių pranešimus. 

2021 sausio mėn.VGK iniciajavo ir atliko anketinę apklausą „Mokinių emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotolinio ugdymo (si) metu“. 

 

II. PROGIMNAZIJOS DARBO SU PATYČIOMIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

Tikslas – gerinant klasių valandėlių kokybę, stiprinti saugią aplinką progimnazijoje, mažinti patyčių atvejų  pasireiškimą 1 proc..  

Uždaviniai: 

1.1. Aptarti ir įsivertinti Olweus programos įgyvendinimą. 

1.2. Skatinti progimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose. 

1.3. Klasės valandėlių, apklausų, grupinių užsiėmimų,  individualių pokalbių metu analizuoti mokinių savijautą, tarpusavio santykius, didesnį dėmesį atkreipiant į  

5  ir 6 klasių koncentrus,  mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviau spręsti konfliktus. 

1.4. Organizuoti akcijas, renginius, skirtus patyčių prevencijai, apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus bei įtraukti visus bendruomenės narius į 

prevencines veiklas. 

1.5. Tikslingai, atsižvelgiant į kasmetinės apklausos rezultatus, organizuoti progimnazijos darbuotojų budėjimą.  

 
 

   III. VEIKLOS TURINYS 
 

 

Tikslas – gerinti klasių valandėlių kokybę, stiprinti saugią aplinką progimnazijoje, mažinti patyčių atvejų pasireiškimą  bent 1 proc. 

 
 

 

Uždavinys: 1.1. Aptarti ir įsivertinti Olweus programos įgyvendinimą. 
 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento 

pavadinimas, Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir 

atsiskaitymo tvarka 

1. Diskusijos ir pasiūlymų teikimas 

patyčių prevencijos tema mokinių 

tarybos susirinkimuose. 

C3 formoje ir R4 iš 

karto, pasibaigus 

susirinkimui. 

  2 kartus per metus Pavaduotoja kuruojanti 

mokinių tarybą. 

Aptariami visi galimi būdai 

saugumo, geros savijautos, 

malonios mokymosi ir 

laisvalaikio aplinkos 

progimnazijoje kūrimui 

„Microsoft Teams“ 

aplinkoje arba kontaktiniu 

būdu. 

2. Patyčių prevencijos veiklų aptarimas 

klasės tėvų susirinkimuose  

„Microsoft Teams“ aplinkoje. 

TAMO dienynas Vasaris, spalis Mokyklos administracija, klasių 

auklėtojai. 

Aptariama situacija 

konkrečioje klasėje, klasės 

vadovas drauge su mokyklos 

administracija stengiasi 

įgyvendinti racionalius ir 

pamatuotus tėvų pasiūlymus, 

tuoj pat reaguoja į visas 

problemas susijusias su 

mokinių santykiais, 

konsultuojasi su švietimo 

pagalbos specialistais. 

3. Patyčių prevencijos veiklos 

aptarimas, OP apklausos rezultatų 

pristatymas visuotiniuose 

progimnazijos tėvų susirinkimuose 

„Microsoft Teams“ aplinkoje. 

TAMO dienynas Vasaris Koordinatorius, klasių vadovai. Pristatomos  patyčių 

paplitimo progimnazijoje 

tendencijos bei jų 

palyginimas su praėjusių 



metų apklausos rezultatais. 

Apklausos rezultatų analizė 

pateikiama mokytojams, 

mokiniams ir tėvams. 

Mokytojai, mokiniai ir tėvai 

siūlo sprendimus situacijos 

gerinimui. 

4. Paprastų arba rimtų / sisteminių 

nukrypimų fiksavimas bei šalinimas. 

A1 arba A2 kai 

nustatomas rimtas 

nukrypimas 

Mokslo metų eigoje Direktorius, koordinatorius Parengiamos ir vykdomos 

priemonės nukrypimų 

šalinimui. Šalinami paprasti 

arba rimti sisteminiai 

nukrypimai. 

 

Uždavinys 1.2. Skatinti progimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento 

pavadinimas, Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir 

atsiskaitymo tvarka 

1. Diskusijos progimnazijos darbuotojų 

susirinkimų metu dėl  drausminimo 

kopėtėlių taikymo nuotoliniu ir 

kontaktiniu būdu, būtinybė fiksuoti 

pastebėtas patyčias žurnale. „Patyčių 

dėžutės“ atvejų apibendrinta analizė. 

Patyčių registravimo 

žurnalo įrašai, 

„Patyčių dėžutės“ 

pranešimai. 

Mokslo metų eigoje Socialinės pedagogės, 

psichologė 

Nuolat diskutuojama su 

mokyklos darbuotojais apie 

programos procedūras, 

primenamos 

taisyklės, mokyklos 

darbuotojai stebi, kaip jos 

vykdomos. Nedelsiant 



išaiškinami patyčių atvejai, 

analizuojami ir 

rekomenduojami poveikio 

būdai, kad atvejai 

nesikartotų, teikiama 

švietimo specialistų 

pagalba. 

2. Progimnazijoje užfiksuotų patyčių 

atvejų aptarimas MSG 

susirinkimuose,  pokalbių algoritmų 

studija, poveikio priemonių taikymo 

individualizavimas. Užslėptų patyčių 

atvejų aptarimas, įveikimo būdai. 

R1 protokolai MSG susitikimų metu MSG vadovai, socialinės 

pedagogės, psichologė 

Sistemingai, MSG susirinkimų 

metu, aptariami 

progimnazijoje vykstantys 

patyčių atvejai, primenami 

pokalbių algoritmai, 

analizuojamas taikytų 

priemonių poveikis. Aptariami 

užslėptų patyčių atvejai, 

numatomi poveikio būdai, 

analizuojamas klasės 

mikroklimatas. Dalyvauja visi 

susiję darbuotojai, 

atsižvelgiama į švietimo 

pagalbos specialistų 

rekomendacijas. 

 

 

Uždavinys 1.3. Klasės valandėlių, apklausų, grupinių užsiėmimų,  individualių pokalbių metu analizuoti mokinių savijautą, tarpusavio santykius, didesnį dėmesį atkreipiant į  5  ir 

6 klasių koncentrus,  mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviau spręsti konfliktus. 

 



Eil. 

Nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento 

pavadinimas, Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir 

atsiskaitymo tvarka 

1. Užsiėmimai klasių valandėlių metu 

skiriami mokinių bendravimui, 

tolerancijai ir bendradarbiavimui 

ugdyti. Nuotolinio mokymo metu 

klasės valandėlėse  nuolat aptariamos 

el.patyčių situacijos ir išsiaiškinami 

visi  el. patyčių atvejai klasėje.  

Tamo dienynas, 

„Microsoft Teams“ 

aplinka,  P1 

Mokslo metų eigoje Mokytojai, klasių vadovai, 

švietimo pagalbos specialistai 

 Rengiami įdomūs užsiėmimai 

paremti socialinio – emocinio 

intelekto naujausiomis ugdymo 

gairėmis ir sudarytais planais, 

bendradarbiaujama su kitų klasių 

vadovais, dalinamasi gerąja 

patirtimi. Sprendžiamos 

el.patyčių situacijos. 

2. Adaptacijos tyrimų ir apklausų 

organizavimas siekiant išsiaiškinti 

mokinių savijautą kontaktinio ir 

nuotolinio mokymo sąlygomis. 

Mokinių savijautos aptarimas su 

klasės vadovais,  mokytojais, 

mokiniais, parengtų rekomendacijų 

įgyvendinimas, grįžtamojo ryšio 

palaikymas. 

Tamo dienynas Sausis, vasaris, kovas, 

lapkritis 

Švietimo pagalbos specialistai, 

klasių vadovai 

Vertinama ir analizuojama 

mokinių savijauta nuotolinio 

mokymo metu, savijauta pirmoje 

klasėje ir perėjus į penktą klasę. 

Klasių vadovai atsižvelgia į 

švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas, nukreipia 

psichologų konsultacijoms  

auklėtinius,  patiriančius 

adaptacijos sunkumų. 

3. Sudėtingesnių atvejų analizė ir 

konstruktyvių sprendimų paieška 

 MSG grupėse, Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose. 

R1, VGK 

protokolai 

Mokslo metų eigoje Švietimo pagalbos specialistai, 

klasių vadovai 

Visi registruoti  netinkamo 

elgesio atvejai aptariami, 

analizuojamas taikomų poveikio 

priemonių veiksmingumas  

„Microsoft Teams“ aplinkoje 



 ir kontaktiniu būdu. 

 

Uždavinys 1.4. Organizuoti akcijas, renginius, skirtus patyčių prevencijai, apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus bei įtraukti visus bendruomenės narius į prevencinę 

veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento 

pavadinimas, Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir 

atsiskaitymo tvarka 

1. Metodinė savaitė, atviros pamokos, 

mokytojų ir mokinių tarybos 

renginiai, tėvų įtraukimas į 

progimnazijos gyvenimą ir veiklą. 

 

Renginių planai, 

„Microsoft 

Teams“aplinka, 

Tamo dienynas, 

Progimnazijos 

internetinė 

svetainė 

Mokslo metų eigoje Administracija, mokytojai, klasių 

vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai 

 Siekiant kiekvieno mokinio  

pažangos ir geresnės 

savijautos, dėmesys  skiriamas 

mokytojų profesiniam 

tobulėjimui. Mokyklos 

metodinė taryba organizuoja  

metodines dienas  tikslu 

pasidalinti gerąja patirtimi apie 

ugdymo(si) veiklų įvairovės 

įtaką asmeninei pažangai, 

aptaria  skaitmeninio turinio 

panaudojimo galimybes 

pamokose. Kinestetinio 

ugdymo veikloms mokytojai 

aktyviai naudojo „IMO 

kubus“, drauge su mokytojų 

taryba organizuojami bendri 

renginiai mokytojams, 



mokiniams ir tėvams (detalus 

renginių planas mokytojų 

tarybos renginių plane). 

2. Kasmetiniai renginiai, skirti patyčių 

prevencijai: sąmoningumo mėnuo 

„Be patyčių“, „Tolerancijos diena“, 

„Psichikos sveikatos diena“. 

Tamo dienynas, 

mėnesio planai, 

Teams aplinka 

Spalis,  lapkritis, kovas Administracija, mokytojai, klasių 

vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai 

Visi progimnazijos mokiniai  

įtraukiami į patyčių 

prevencijos renginius. Per 

mokslo metus suorganizuoti 

bent du renginiai prevencine 

tema (detalus renginių 

planas metiniame veiklos 

plane). 

 

 

Uždavinys 1.5. Tikslingai, atsižvelgiant į kasmetinės apklauso rezultatus, organizuoti progimnazijos darbuotojų budėjimą.  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Reikalingo pateikti 

dokumento 

pavadinimas, Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi Veiklos rezultatai ir 

atsiskaitymo tvarka 

1. Mokytojų budėjimo grafiko 

sudarymas, atsižvelgiant į Olweus 

apklausos  rezultaus, MSG 

susirinkimų metu išsigrynintų mažiau 

saugių erdvių kontrolės būtinybę,  

pasikeitusį mokinių srautų judėjimą 

progimnazijoje.  

Direktoriaus 

įsakymai. 

Pasibaigus nuotoliniam 

ugdymui, vykstant 

mišriom arba 

kontaktinėm ugdymo 

formom. 

Mokyklos administracija Sustiprintas budėjimas 

mažiau saugiuose 

progimnazijos ir jos 

teritorijos vietose. Atnaujinti 

mokytojų budėjimo grafikai 

ir budėjimo tvarka. 

 



 


