
 

 

 Sutarties Nr. 3ESF3-291 

                                             priedas 
 

MOKYKLOS OLWEUS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA 
 

2019 m. sausio 29 d. Nr. 1 

 (Dokumento sudarymo data) 

1. Mokyklos pavadinimas, kodas  

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla, kodas 190671594 

 

2. Adresas, telefonas, faksas, el. p.  

Trakų g. 39, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., tel. / faks. (8 528) 66 561, el. p. 

sentrakumok@gmail.com 

 

3. Mokyklos vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. p.  

Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, tel. / faks. (8 528) 66 561, el. p. 

sentrakumok@gmail.com 

 

4. Olweus programoje dalyvavusių darbuotojų  skaičius                  28 

 

5. Olweus programos vykdymo veiklos lentelė: 

      5.1. I grupės 

Nr. Data Veikla Pastabos 

1. 2018-11-14 Susipažinimas su Olweus patyčių prevencijos programa: 

tikslai, principai, poveikis, patyčių mokykloje tyrimų 

pradininkas ir ekspertas prof. Dan Olweus. Trumpas 

susipažindinimas su mokinių apklausa. 

 

2. 2018-11-28 Kaip atpažinti patyčias? Patyčių apibrėžimas, patyčių formos 

ir būdai. Problemų, susijusių su patyčiomis, paplitimas. 

 

3. 2018-12-12 Programos įgyvendinimo mokyklos lygmeniu skatinimas: 

esminiai Olweus patyčių prevencijos programos principai, jų 

jų reikšmė. 

 

4. 2019-01-09 Teigiamos atmosferos kūrimas klasėje.  

 

       5.2. II grupės 

Nr. Data Veikla Pastabos 

1. 2018-11-15 Susipažinimas su Olweus patyčių prevencijos programa.  

2. 2018-11-29 Kaip atpažinti patyčias?   

3. 2018-12-13 Kokie yra esminiai Olweus patyčių prevencijos programos 

principai? 

 

4. 2018-12-27 Programos įgyvendinimas klasėse. Programos įgyvendinimo 

komponentai. OPPP skatinimo klasėse būdai. 

 

5. 2019-01-10 Taisyklių nustatymas ir teigiamos atmosferos kūrimas klasėje.  

 

6. Kaip vertinate Olweus programos veiksmingumą jūsų Mokykloje?  

Klasių valandėlių metu mokiniai supažindinami su klasių valandėlių taisyklėmis, jas gvildena, 

pritaiko savo kolektyvui. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse auklėtojos ir 

mokytoja kalbasi su vaikais apie patyčias, vaikai jas įvardija, vaidina situacijas. Pailgintos 

darbo dienos ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojos nutarė, jog reikėtų sukurti 

lankstinuką atskirai tėvams ir vaikams „Mokykla be patyčių“. Šį sumanymą įgyvendino ir 

pristatė mokytojų tarybos posėdžio metu. Mokytojai pristatys lankstinuką tėvų susitikimų metu 

ir mokiniams - klasių valandėlių metu. 
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7. Siūlymai, pageidavimai ir pastebėjimai dėl Olweus programos vykdymo:  

Dabar svarbu susikurti vieningą patyčių drausminimo sistemą mokykloje ir ją pristatyti visiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 

 

8. Ataskaitą rengė (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas, faksas, el. p., parašas)  

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos ūkvedė Božena 

Lavrukevič, tel.: 865398131, el. p. bozena.lavrukevic@gmail.com 

 

 Mokyklos vadovas   

 _____________________                                           Romuald Gžybovski 
                    (parašas)                                         A.V.                                       (vardas ir pavardė) 

 

2019  m. sausio mėn. 29 d. 
                    (data)          

_________________________________ 
 


