
 Olweus (OPKUS) programa 2020/2021 m.m  Milikonių progimnazijoje 
 

● Patyčių skaičius  mažėja. 

● Reguliariai vedamos klasių valandėlės. 

● Reguliariai visa mokyklos bendruomenė dalyvauja mokymų ir supervizijų grupių veikloje. 

● Vyksta nuoseklus ir sistemingas progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimas, 

komandinis reagavimas į patyčias.Taikomos Drausminimo kopėtėlės. 

● Kasmet vykdoma situacijos dėl patyčių įvertinimo anketinė apklausa, rezultatai pristatomi ir 

aptariami visų bendruomenės narių susirinkimuose. 

● Planuojami ir vykdomi renginiai skirti patyčių prevencijai. 

● Teikiama socialinė – psichologinė pagalba mokiniams patiriantiems patyčias ar 

besityčiojantiems. 

● Mokinių taryba aktyviai dalyvauja kuriant saugią ir draugišką aplinką. 

● Nuolat vykdomas tėvų švietimas. 

● Įdiegta ir sėkmingai naudojama elektroninė patyčių dėžutė. 

 

Lyginant su 2018 m. patyčias patiriančių mokinių procentas 2019 sumažėjo nuo 16.2 % iki 15.9 %, 

o 2020 m. - 14,4 %.  Beveik  95 % apklaustųjų 3-8 kl. mokinių mokykla  patinka. 

Mums buvo svarbu žinoti kuriuose klasių koncentruose patyčių skaičius yra didžiausias. 2019 

m.daugiausia patyčių patyrė 6-tų klasių mokiniai -17,9 %, o 2020 m.penktų klasių mokiniai -23,9%. 

Lyginant 2019 m. šeštų klasių mokinius su 2020m. jiems perėjus į septintą klasę, patyčių skaičius 

sumažėjo 7,5 %. Išaugęs 2020 m. patiriančių patyčias penktų klasių mokinių procentas susijęs su 

perėjimų į dalykinę sistemą, nes būdami 4 –toje klasėje mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu ir neturėjo 

kokybiško pasiruošimo adaptaciniam periodui. 2019 m. mokiniai  patyčias dažniausiai patiria 

klasėje, kai nėra mokytojo, koridoriuose ir kitose vietose. 2020 m. išaugo patyčių atvejų klasėse, kai 

nėra mokytojo, patiriančių mokinių skaičius ir sumažėjo koridoriuose ir kitose vietose. Didžioji 

dauguma patyčias patyrusių mokinių atsakė, kad iš jų tyčiojosi klasės draugas.  Progimnazijos 

administracija stengėsi sudaryti visas sąlygas, kad tokių atvejų nebūtų, įtraukdama į problemos 

sprendimą visą mokyklos bendruomenę. 

Progimnazija siekia tapti Olweus vardo mokykla. 

 

PROGIMNAZIJOS TAISYKLĖS PRIEŠ PATYČIAS: 

1. MES NESITYČIOSIME IŠ KITŲ 

2. MES STENGSIMĖS PADĖTI TIEMS, IŠ KURIŲ TYČIOJASI 

3. MES STENGSIMĖS BENDRAUTI SU TAIS, KURIE YRA ATSTUMTI 

4. JEI SUŽINOSIME, KAD IŠ KAŽKO TYČIOJAMASI – PASAKYSIME SUAUGUSIEMS 

IR MOKYKLOJE, IR NAMUOSE 

 


