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Mokyklos aprašymas 

 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinės 

veiklos sritys: pradinis ir pagrindinis ugdymas, bei kita švietimui būdingų paslaugų veikla. Paskirtis – 

bendrojo lavinimo mokykla. Mokymo forma – dieninė. Steigėjas – Druskininkų savivaldybės taryba. 

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai: logopedė, socialinis pedagogas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė, bendradarbiaujama su Druskininkų policijos komisariatu, 

Druskininkų savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis 

bei institucijomis. Mokyklos pastatas trijų aukštų, pastatytas 1975 m., renovuota 2010 m. Mokyklos 

teritorija neaptverta, yra universalus sporto aikštynas, treniruokliai, kūno kultūros pamokos vyksta 

Druskininkų sporto centro stadione. Ugdomajai veiklai naudojama ,,Žalioji lauko klasė“. 2019m. 

atidaryta priešmokyklinė specialioji grupė ir sensorinis kambarys mokinių, turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, ugdymui. Įrengtas modernus liftas, fizinę negalią turintiems mokiniams. Mokiniai 

maitinami mokyklos valgykloje, kurią administruoja UAB „Juskada“. Taip pat veikia skaitykla ir 

biblioteka, patalpose įsikūręs miesto bibliotekos filialas. Mokykla yra Kalviškių mikrorajone, jos 

teritorija neaptverta, stebima vaizdo kameromis, kurios įrengtos ir mokyklos viduje didžiausiose 

mokinių susibūrimo vietose. Yra aktų, sporto salės, 3D klasė, 3 kompiuterinės klasės, visur veikia 

internetinis ryšys, atnaujinamos IT ir kitos mokymosi  priemonės, visos mokytojų darbo vietos 

kompiuterizuotos. Mokykla naudojasi elektroniniu dienynu, turi interneto svetainę, todėl yra 

galimybė aktualią informaciją greitai pateikti mokyklos bendruomenei.  

2020 m. rugsėjo mėn. mokykloje mokėsi 601 mokiniai, kuriuos sudarė 22 klasių komplektai, 3 

priešmokyklinio ugdymo klasės. 111 mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 13 mokinių mokosi 

spec. lavinamosiose klasėse, 102 teikiama švietimo pagalba. Šiais mokslo metais mokykloje mokinių 

skaičius padidėjo. Šiuo metu mokykloje dirba 56 pedagoginiai, 35 nepedagoginiai darbuotojai. 

Daugelis mokytojų gyvena Druskininkų savivaldybėje. Nuo 2015 metų pradžios Druskininkų 

„Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Apklausų duomenys 

rodo, patyčių procentas buvo: 2015 m. 21,9%, 2016 m. 21,3%, 2017 m. 15,9%, 2018 m. 14,8 %, 2019 

m. 13,1%. Stebima mažėjimo tendencija. Apklausų rezultatus kasmet pristato Olweus instruktorius, 

jie aptariami koordinacinio komiteto susirinkime, mokyklos tarybos posėdžiuose, mokinių tarybos 

susirinkime. Apklausos rezultatai pristatomi mokinių tėvų susirinkimuose. 

Mokykloje  organizuojami renginiai, akcijos, vykdomi projektai (tolerancijos diena, nerūkymo 

dienos, šeimos diena, Padėkos diena, ilgalaikis pradinių klasių projektas „Laikas kartu“ ir t. t., kurių 

vienas iš tikslų yra skatinti mokinius tinkamai bendrauti, dirbti komandoje ir būti tolerantiškiems 

vienas kito atžvilgiu. Edukacinis renginys „Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada 

„Dramblys: ikimokyklinukai (5-7 m.), pradinukai (1-4 kl.) ir pagrindinių (5-6 kl.) mokiniai“, skirtas 

atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atlikti bendras užduotis, kai 

yra įtraukiami vaikai, pedagogai ir tėvai, stebint socialinio emocinio ugdymo pažangą. Siekiama 

skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš 

kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Kiekvienais metais mokykla 



dalyvauja akcijoje „Savaitė be patyčių", gauna padėkas. Mokykloje parengtas ir direktoriaus 

patvirtintas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 

 

Mokyklos įsipareigojimai OPPP  

 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Druskininkų „Saulės“  pagrindinės mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu 

veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Olweus patyčių prevencijos 

programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, kuria mokomas visas mokyklos 

personalas atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai. Ši programa reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, 

susitelkimo, nuoseklaus, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai - kad patyčių pastebėjimas, 

jų sustabdymas yra kiekvieno suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. Programa skatina nuoširdų 

pedagogų požiūrį į mokinius, aktyvų domėjimąsi mokinių veikla mokykloje ir už jos ribų. 

Tikslas – kurti mokykloje saugią emocinę aplinką, ugdant bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą ir laikantis OLWEUS programos standarto reikalavimų.  

Uždaviniai: 
1.  Mažinti patyčių kiekį mokykloje, mokant mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, 

konstruktyviau spręsti konfliktus, ugdyti mokinių kultūrą nuotolinio ugdymo laikotarpiu. 

 2. Užtikrinti mokytojų budėjimą klasėse ir kabinetuose, nepaliekant mokinių be priežiūros 

pertraukų metu. 

3. Įtraukti mokyklos bendruomenės narius į aktyvią prevencinę veiką, ieškoti naujų 

bendradarbiavimo su tėvais formų. 

4. Skatinti, akcentuoti pageidaujamą mokinių elgesį, ugdyti jų socialines kompetencijas. 

 

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas 

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos turinys  Laikotarpis  Pateikimo forma ir 

terminas  

Atsakingas 

asmuo  

Pastabos  

1.  OPKUS plano 

rengimas, 

tvirtinimas  

2020 m. 

rugsėjo mėn.  

Planas iki spalio 3 d.  Direktorius  

 

 

2.  Du darbuotojų 

susirinkimai per 

mokslo metus 

patyčių 

prevencijos 

priemonių 

aptarimui. 

Nuotolinio 

ugdymo 

laikotarpio 

aptarimui 

Rugsėjo ir 

vasario mėn.  

C4 iš karto po 

susirinkimo  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Direktorius  Susirinkimų 

protokolų 

kopijos 

pridedamos  

3.  5 MSG 

susitikimai  

Spalis  

Gruodis  

Vasaris  

Balandis  

Birželis  

R1 iš karto po 

susitikimo  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

MSG vadovai  

Mokyklos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius  

Protokolas 

pristatomas 

pasibaigus 

susirinkimui 

4.  Mokymai 

naujiems 

darbuotojams  

Mokslo metų 

eigoje  

R3 iš karto, 

pasibaigus 

mokymams  

Instruktorius  

Direktorius  

Mokymai 

vedami pagal 

individualų 



C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

susitarimą  

5. Naujai atvykusių 

mokinių 

supažindinimas su 

Olweus PPP 

taisyklėmis 

Mokslo metų 

pradžioje ar 

atvykus 

naujiems 

mokiniams 

R2 arba įrašas 

elektroniniame 

dienyne- po 

supažindinimo 

Klasių 

auklėtojai 

Klasėse kur yra 

naujų mokinių 

6.  Anketinė mokinių 

apklausa  

Olweus 

klausimynas  

Lapkričio mėn.  C1 gavus anketinius 

rezultatus  

Mokyklos 

OPKUS 

programos 

koordinatorius, 

klasių vadovai  

Apklausos 

rezultatai 

apžvelgiami 

mokyklos 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje, 

mokinių 

tarybos 

susirinkime, 

klasių 

valandėlėse, 

visuotiniame 

tėvų 

susirinkime ir 

klasių tėvų 

susirinkimuose.  

7. Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokytojų tarybos 

posėdyje. Patyčių 

atvejai nuotolinio 

ugdymo 

laikotarpiu 

2021 m. 

vasario mėn. 

Iš karto, pasibaigus 

posėdžiui 

Direktorius, 

koordinatorius 

Protokolinis 

įrašas 

8.  Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokyklos tarybos 

posėdyje 

2021 m. 

vasario mėn. 

C1 Direktorius, 

koordinatorius 

Protokolinis 

įrašas 

9. Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokinių tėvams 

2021 m. 

vasario mėn. 

C2 Direktorius, 

koordinatorius 

 

10. Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokinių tarybos 

posėdyje 

2021 m. 

vasario mėn. 

R4  Koordinatorius, 

mokinių tarybą 

kuruojantis 

vadovas 

 

11. Budėjimo 

mokykloje grafiko 

sudarymas ir 

koregavimas  

Rugsėjo ir 

sausio mėn.  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Budėjimo 

grafikas 

pridedamas  

12. MSG vadovų, KK Pagal poreikį  Koordinatorius  



narių susirinkimai  

13. Klasės valandėlės 

pagal OPPP 

reikalavimus 

2 kartus į 

mėnesį 

R2 arba įrašas el. 

dienyne- iš karto, po 

valandėlės 

Klasių vadovai  

14. Diskusijos patyčių 

prevencijos tema 

mokinių tarybos 

susirinkimuose 

2 kartus į metus R4 

C3 

Koordinatorius, 

mokinių tarybą 

kuruojantis 

vadovas 

 

15. Mokinių tėvų 

informavimas apie 

įgyvendinamos 

OPPP eigą, 

rezultatus 

Mokyklos ir 

klasių tėvų 

susirinkimuose- 

2 kartus į metus 

C2 Direktorius, 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

 

16. Renginiai patyčių 

prevencijai: 

-Tolerancijos 

dienos minėjimas, 

- „Savaitė be 

patyčių“ renginių 

ciklas 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn. 

 Koordinatorius, 

KK,  klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

17. Individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais patyčių 

prevencijos tema 

Pastoviai, 

Pagal poreikį 

C2 arba įrašai el. 

dienyne 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

18.  Keturių patyčių 

prevencijos 

taisyklių 

laikymasis 

Per mokslo 

metus  

Atvejai fiksuojami 

registracijos žurnale 

Klasių vadovai  Dalykų 

mokytojai 

integruoja 

patyčių temas į 

ugdymo turinį 

 

_________________________________ 

 

 


