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I. MOKYKLOS  APRAŠYMAS 

 

Istorija: nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos Marijampolės savivaldybės sprendimu patvirtinama, kad 

Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. Olweus vardo 

mokykla pirmą kartą tapome 2014 m., šiais metais dar kartą įrodėme, kad esame šio vardo verti. 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje mokosi 227 mokiniai, yra 14 klasių komplektų, dirba 49 

darbuotojai, iš jų 34 pedagoginiai darbuotojai. Dirbantieji gimnazijoje siekia, kad visi mokiniai 

jaustųsi saugiai. Gimnazijos darbuotojai siekia atvirai bendradarbiauti tarpusavyje bei su 

socialiniais partneriais. Vyksta bendradarbiavimas su Marijampolės policijos komisariato 

Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriu, Marijampolės sav. Vaiko teisių apsaugos 

specialistais, Marijampolės sav. Igliaukos seniūnijos socialinės paramos skyriaus darbuotojais, 

sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis. 

Gimnazijoje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, 

dirba vaiko gerovės specialistai: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė, 3 mokytojų padėjėjai. 

 

Vertybės ir siekiai: Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos darbuotojai siekia, kad mokiniams čia 

būtų gera ir saugu. Mokyklos bendruomenės gyvenimą stengiamės grįsti bendryste, pagarba, 

profesionalumu, lankstumu 

Mūsų prioritetai: modernizuotas ugdymo procesas, bendradarbiavimas, verslumo ugdymas. 

Esame atviri naujovėms, todėl dalyvaujame įvairiose programose ir projektuose.  Kasmet 

mokykloje vyksta renginiai skirti tolerancijos dienai, renginys ,,Naktis mokykloje“, skirtas 6-12 

klasių mokiniams, dalyvaujame emocinės paramos telefonu tarnybos ,,Vaikų linija“ akcijose 

,,Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“. 

Mūsų rūpesčiai ir problemos: mažėjantis mokinių skaičius, didėjantis socialiai pažeidžiamų bei 

apleistų vaikų skaičius, mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija.  

 

OPKUS. Dalyvaudami Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos 

diegime ir palaikyme, ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio bendravimo problemoms 

spręsti. Mūsų mokyklos darbuotojų siekis yra stiprinti bendradarbiavimo kultūrą tarp mokyklos 

bendruomenės narių, rūpintis mokinių emocine gerove. Olweus programos nuostatas integravome 

į visų dalykų mokomąsias programas, metodinėje taryboje analizuojame mokinių bendrųjų 

kompetencijų pažangą, klasių valandėlių metu formuojame pagarbų mokinių tarpusavio 

bendravimą, mokome kreiptis pagalbos į suaugusius, iškilus sunkumams.  



Visus mokslo metus buvo organizuota socialinio pedagogo, psichologo, spec. pedagogo, logopedo 

pagalba mokiniams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, jų tėvams; socialinė 

parama: pašalpų, nemokamo maitinimo gavimas. Reguliariai dirbo Vaiko gerovės komisija, 

teikdama pagalbą SUP, grįžusiems iš užsienio, turintiems mokymosi ir elgesio problemų 

mokiniams. OPKUS prevencinės programos įgyvendinimas užtikrino reguliarius MSG 

susitikimus, 1-11 klasių mokinių valandėles, diskusijas patyčių prevencijos temomis, su mokiniais, 

inicijavusiais patyčias, buvo nuosekliai dirbama pagal mokykloje numatytą mokinių drausminimo 

tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir 

kitais teisės aktais. Siekiant mažinti patyčių mastą mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo 

planu, Olweus programos kokybės užtikrinimo standartu.  

 

Tikslas: Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą tarp gimnazijos bendruomenės narių 

bei mažinti patyčių mastą gimnazijoje. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Laikytis Olweus programos prieš patyčias standarto reikalavimų, dirbant tiesiogiai arba 

nuotoliniu būdu. 

1.2. Įgyvendinti Olweus kokybės užtikrinimo plano 2022-2023 m. m. 

1.3. Pildyti OPKUS prevencinės programos prieš patyčias dokumentus. 

1.4. Remiantis tyrimo rezultatais tobulinti ir koreguoti OPKUS veiklą. 

1.5. Kurti estetišką, jaukią, patogią, saugią mokymosi aplinką.  

1.6. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių ir konflikto 

sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, vengiant patyčių. 

1.7.Organizuoti renginius, skirtus patyčių prevencijai, įtraukiant bendruomenės narius į veiklas.  

1.8. Skatinti mokyklos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias žurnale, o sudėtingesnius 

atvejus aptarti MSG susitikimuose. 

1.9. Supažindinti naujai atvykusius mokinius bei naujus gimnazijos darbuotojus su Olweus 

programos komponentais ir pagrindiniais principais. 

 

 

 

 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingas Dokumento šablonas ir 

procedūra 

Kada pateikiamas 

dokumentas 

1.  Gimnazijos 

personalo 

susirinkimas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Darbuotojų susirinkimo 

atmintinė C4 (rudens 

semestras). Faktinių arba 

įtariamų patyčių atvejų 

2022-08-30 



Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

instruktorė Inga 

Abramavičienė 

sprendimo procedūros 

(P1) priminimas. 

Pasiūlymų OPKUS 

planui aptarimas. 

2.  Olweus 

programos 

vykdymo plano 

parengimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje vykdymo 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

MSG lyderiai.  

Direktoriauss įsakymas 

„Dėl Olweus programos 

vykdymo 2022-2023 m. 

m. plano tvirtinimo“. 

 

2022 m. rugsėjis 

 

3.  Olweus 

programos 

vykdymo plano 

derinimas su 

Olweus 

programos 

instruktore. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, OP 

instruktorė Inga 

Abramavičienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje vykdymo 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Olweus programos 

vykdymo planas su 

suderinimo žyme. 

2022 m. rugsėjis 

 

4. Mokytojų 

budėjimo grafiko 

sudarymas  

2021 m. rudens 

semestrui. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Budėjimo grafikas 2022 m. rugsėjo 

mėn. 

5. MSG narių 

sąrašų 

tikslinimas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Direktoriaus įsakymas 2022 m. rugsėjo 

mėn. 

6. Mokinių tarybos 

susirinkimo metu 

„karštų“ / 

pavojingų 

patyčių vietų 

gimnazijoje 

nustatymas ir 

nuobaudų 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė  , 

OP koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

socialinė pedagogė  

O. Genevičienė,  

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4, 

gimnazijos pavojingų 

vietų planas su 

pažymėtomis vietomis, 

kur dažniau pasitaiko 

patyčių atvejų. 

Drausminimo kopėtėlės 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 



kopėtėlių 

peržiūrėjimas. 

klasių vadovai, 

mokinių tarybos 

nariai. 

koreguojamos taip, kad 

jos labiau veiktų, dirbant 

nuotoliniu būdu arba / ir 

gyvai. 

7. Koordinacinio 

komiteto sudėties 

tikslinimas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Direktoriaus įsakymas 2022 m. rugsėjo 

mėn. 

8.  Koordinacinio 

komiteto 

susirinkimas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, Olweus 

programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Susirinkimo protokolas 2022 m. spalio 

mėn. 

9. Naujų gimnazijos 

bendruomenės 

narių mokymai. 

Olweus programos 

instruktorė 

I.Abramavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

OPPP koordinacinio 

komiteto nariai. 

Naujų darbuotojų 

mokymo kursų forma R3. 

2022 m. spalio 

mėn. 

10.  Patyčių 

registracijos 

žurnalo įrašų 

analizė. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė,  

klasių vadovai, 

Olweus programos 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Drausminimo kopėtėlės 

taikymas, remiantis 

patyčių atvejų registracijos 

žurnalo protokolais, 

stebėjimo bei korekcinių 

pokalbių su mokiniais 

rezultatais. 

Periodiškai visus 

mokslo metus. 

11. Mokinių tarybos 

susirinkimas. 

Mokytojas, 

kuruojantis mokinių 

tarybos darbą, 

mokinių taryba. 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4. 

2022 m. rugsėjo –

spalio mėn. Iš karto 

po susirinkimo 

pildoma forma. 

12. Olweus 

programos 

vykdymo 2022-

2023 m. m. plano 

viešinimas 

gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė,  

OP koordinatorė 

Z. Janulevičienė, 

neformalaus švietimo 

organizatorė 

A. Bartninkienė 

Gimnazijos  

internetinė svetainė: 

www.matucio.lt 

 

2022 – 2023 m. m. 

http://www.matucio.lt/


13. Elektroninė 

mokinių apklausa 

apie patyčių 

paplitimą 

gimnazijoje  

2022 m. ruduo. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, Olweus 

programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

Olweus programos 

instruktorė 

I.Abramavičienė 

Olweus apklausos 

atlikimas.  

Dalyvauja 3-10 klasių 

mokiniai. 

2022 m. lapkričio -

gruodžio mėn. 

14. Veiklos, skirtos 

Tolerancijos 

dienai. 

Klasių auklėtojos Fotografijos, renginio 

aprašymas. 

2022 m. lapkričio 

mėn. 

15. Mokinių 

apklausos 

Olweus 

klausimynu 

gautų rezultatų 

pristatymas ir 

aptarimas. 

Olweus instruktorė 

I.Abramavičienė, 

direktorė, OP 

koordinacinio 

komiteto nariai,  

MSG vadovai. 

Apklausos duomenų 

rezultatų analizė ir 

papildomų priemonių 

mažinančių patyčias 

gimnazijoje numatymas. 

2023 m. sausis -

vasaris 

16. Visuotinis 

mokinių tėvų 

susirinkimas, 

kurio metu 

pristatomi 

elektroninės 

mokinių 

apklausos 

Olweus 

klausimynu 

rezultatai. 

Olweus instruktorė 

I.Abramavičienė, 

direktorė, Olweus 

programos 

gimnazijoje vykdymo 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

gimnazijos 

bendruomenės 

atstovai ir OPKK 

nariai. 

Susirinkimo protokolas. 2023 m. vasario 

mėn. 

17. Klasių tėvų 

susirinkimai. 

Klasių auklėtojai Tėvų susirinkimo 

protokolas. 

2022 – 2023 m. m. 

Iš karto po 

susirinkimo. 

18. Klasių valandėlės 

(du kartus per 

mėnesį). 

1-11 klasių auklėtojai Klasės valandėlės forma 

R2 bei žymėjimas el. 

dienyne. 

2022 – 2023 m. m.   

Iš karto po klasės 

valandėlės. 

19. MSG gimnazijos 

personalo 

užsiėmimai 

(kartą per du 

mėnesius). 

MSG vadovai ir jų 

grupių nariai. 

Mokymosi ir supervizijų 

grupės susirinkimo 

protokolas R1. 

Susirinkimai 

vyksta pagal atskirą 

planą. Iš karto po 

MSG susirinkimo. 

20. Klasės auklėtojo 

atmintinės 

pildymas. 

Klasių auklėtojai Klasės auklėtojo 

atmintinė C2. 

2023 m. sausis 



21. Mokytojo, 

kuruojančio 

mokinių tarybos 

darbą, atmintinės 

pildymas. 

Mokytojas, 

kuruojantis mokinių 

tarybos darbą. 

Atmintinė mokytojui, 

kuruojančiam mokinių 

tarybos darbą C3. 

2023 m. sausis 

22. Mokinių 

apklausos 

Olweus 

klausimynu 

gautų rezultatų 

pristatymas ir 

aptarimas. 

Olweus instruktorė 

I.Abramavičienė, 

direktorė Edita 

Miklovienė, OP 

koordinacinio 

komiteto nariai,  

MSG vadovai. 

Apklausos duomenų 

rezultatų analizė ir 

papildomų priemonių 

mažinančių patyčias 

gimnazijoje numatymas. 

2023 m. vasaris 

23. Gimnazijos 

personalo 

susirinkimas. 

Elektroninės 

mokinių 

apklausos apie 

patyčių mastą 

gimnazijoje 

2022 m. rezultatų 

pristatymas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė. 

Susirinkimo metu 

pristatomi mokinių 

apklausos rezultatai. 

Parengiamas susirinkimo 

protokolas. 

Apklausos rezultatų 

santraukos viešinimas 

mokytojų kambario 

skelbimų lentoje. 

2023 m. vasario 

mėn. 

24. Mokinių tarybos 

susirinkimas. 

Mokytojas, 

kuruojantis mokinių 

tarybos darbą, 

mokinių taryba. 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4. 

2023 m. vasaris 

Forma pildoma 

iškart po 

susirinkimo. 

25. „Karštų“ patyčių 

vietų gimnazijoje 

aptarimas, 

peržiūra bei 

korekcija 

gimnazijos plane, 

remiantis 

mokinių 

apklausos 

rezultatais. 

Pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė, 

socialinė pedagogė  

O. Genevičienė, 

klasių vadovai, 

mokinių tarybos 

atstovai. 

Mokinių tarybos 

susirinkimo forma R4, 

Gimnazijos plano 

koregavimas, kuriame 

pažymėtos vietos, kur 

dažniausiai pasitaiko 

mokinių tarpe patyčios. 

2023 m. vasario 

mėn. 

26. Mokytojų 

budėjimo grafiko 

sudarymas II 

mokslo metų 

pusmečiui. 

Direktorė Edita 

Miklovienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Sudarytas budėjimo 

grafikas II pusmečiui. 

2023 m. vasaris 

27. Dalyvavimas 

akcijoje 

Socialinė pedagogė 

O. Genevičienė, OP 

Nuotraukos, veiklų 

aprašymas 

2023 m. kovo 

mėnuo.  



,,Sąmoningumo 

didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ 

2023“ 

koordinacinio 

komiteto nariai, 

klasių auklėtojai. 

28. Olweus 

programos 

vykdymo 

gimnazijoje 

pasiekimų ir 

silpnųjų pusių 

analizė. 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė 

Z. Janulevičienė, 

MSG lyderiai. 

Mokymosi ir supervizijų 

grupės susirinkimų 

protokolai R1. 

Apibendrinami 

savianalizės, refleksijos 

rezultatai. 

 

2023 m. kovas – 

balandis. 

29. Darbuotojų 

savianalizė, 

taikant anketą: 

“Olweus 

programos 

komponentų 

diegimo eiga” 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Rūta Kriaučiūnienė, 

Olweus programos 

gimnazijoje 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė. 

Gimnazijos personalas 

pildo anketą, rezultatai 

apibendrinami, 

organizuojama bendra 

diskusija. 

2023 m. gegužė 

30. Mokytojo, kuris 

kuruoja mokinių 

tarybos darbą, 

atmintinės 

pildymas. 

Mokytojas, 

kuruojantis mokinių 

tarybos darbą 

Atmintinė mokytojui, 

kuruojančiam mokinių 

tarybos darbą C3. 

2023 m. birželio 

mėn. 

31. Klasių vadovų 

atmintinės 

pildymas. 

Klasių auklėtojai Klasių auklėtojo 

atmintinė C2. 

2023 m. birželio 

mėn. 

32. Direktoriaus 

atmintinės 

pildymas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė 

Direktoriaus atmintinė 

C1. 

Iki palaikomojo 

audito susitikimo. 

33. Renginys, skirtas 

vaikų gynimo 

dienai. 

Socialinė pedagogė 

O. Genevičienė, 

pradinių klasių 

mokytojos, OP 

koordinatorė  

Z. Janulevičienė 

Nuotraukos ir renginio 

aprašymas. 

2023 m. birželio 

mėn. 

34. Gimnazijos 

personalo 

susirinkimas. 

Direktorė Edita 

Miklovienė 

Darbuotojų susirinkimo 

atmintinė C4 (pavasario 

semestras) 

Iš karto po 

susirinkimo, 2023 

m. birželio mėn. 

 

 

 

Parengė: gimnazijos direktorė   Edita Miklovienė 


