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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, 2 socialiniai 

pedagogai, 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. Mokiniai maitinami mokyklos 

valgykloje, kurioje maitinimą organizuoja 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, sensorinis kambarys, 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, 

facebook paskyrą, todėl yra galimybė aktualią informaciją greitai pateikti mokyklos bendruomenei.  

2020 m. rugsėjo mėn. mokykloje mokėsi 589 mokinys, 22 klasių komplektai, 3 

priešmokyklinės grupės. 88 mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 16 mokinių mokosi spec. 

lavinamosiose klasėse, 4 vaikai ugdomi specialiojoje priešmokyklinėje grupėje. 31 teikiama 

pagalbos mokiniui specialistų pagalba. Paskutiniais mokslo metais mokykloje mokinių skaičius 

padidėjo. Šiuo metu mokykloje dirba 68 pedagoginiai darbuotojai, 36 nepedagoginiai darbuotojai.  

Nuo 2015 metų pradžios Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvauja Olweus 

patyčių prevencijos programoje. Apklausų duomenys rodo mažėjantį  patyčių mokykloje procentą: 

2015 m. buvo 21,9%,  2016 m.-  21,3 %, 2017 m. - 15,9 %, 2018 m.-  14,8%. 2019-10,1%. Stebima 

mažėjimo tendencija. 

Apklausų rezultatus kasmet pristato Olweus instruktorius, jie aptariami koordinacinio 

komiteto susirinkime, mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose, mokinių tarybos 

susirinkime. Apklausos rezultatai pristatyti mokinių tėvų susirinkime.  

Mokykloje organizuojami renginiai, akcijos, vykdomi projektai (Tolerancijos diena, 

Nerūkymo diena, Šeimos diena, Padėkos diena, Knygos 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. 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 planais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Vadovaujantis Olweus programos 



standartu, siekiama sumažinti patyčias ir agresijos atvejus mokykloje, pagal poreikius teikti pagalbą 

mokiniams, išmokyti visus mokyklos darbuotojus atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas 

reaguoti. Programos vykdyme dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Kuriant saugią ir draugišką 

aplinką mokykloje, labai svarbus visos mokyklos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Tikslas – gerinti 1-8 kl. socialinę aplinką ir mikroklimatą mažinant patyčias mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Koreguoti mokytojų budėjimą 1-8 klasėse atsižvelgiant į apklausos rezultatus. 

2. Sumažinti patyčių kiekį mokykloje iki 3 %, lyginant su paskutine apklausa. 

 

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

 

Eil. 

Nr.  

Priemonė   Data   Dokumento 

pildymo forma   

Atsakingas 

asmuo  

Dokumento 

užpildymo 

laikas 

1.  2021-2022 m. 

m. OPKUS 

plano rengimas, 

tvirtinimas  

2021 m. rugsėjo 

mėn.  

 Direktorius  

Mokyklos 

OPKUS 

projekto 

koordinatorius 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

2. Du darbuotojų 

susirinkimai:  

OPKUS plano 

pristatymas. 

OPKUS 

taikomų 

priemonių ir 

procedūrų 

aptarimas. 

Olweus 

programos 

principai. 

Mokinių 

apklausos 

rezultatų 

aptarimas 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

 

2022 m. vasario 

mėn. 

C4, C5 Direktorius Iš karto, 

pasibaigus 

susirinkimui 

3. Naujų 

darbuotojų 

mokymai 

2021 m. spalio 

mėn. 

R3 Koordinatorius, 

instruktorius 

Iš karto, 

pasibaigus 

mokymams 

4.   5 MSG 

susirinkimai  

Spalio mėn. 

Gruodžio mėn. 

Vasario mėn. 

Balandžio mėn. 

Birželio mėn. 

  

R1 iš karto po 

susirinkimo  

C1 iki 

audito/palaikomojo 

susitikimo  

Koordinatorius, 

MSG vadovai 

Iš karto, 

pasibaigus 

susirinkimui 

5. Anketinė 

mokinių 

apklausa 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

C1 Koordinatorius, 

klasių 

auklėtojai 

Iki 2022 m. 

vasario mėn.  

6.  Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokytojų 

tarybos 

2022 m. vasario 

mėn.  

Protokolinis įrašas Direktorius, 

Koordinatorius  

Iš karto  

pasibaigus 

susirinkimui 



posėdyje   

7.  Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokinių tarybos 

posėdyje 

2022 m. vasario 

mėn. 

R4  Koordinatorius, 

mokyklos 

tarybos 

kuratorius  

Mokymai 

vedami pagal 

individualų 

susitarimą  

8. Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokinių tėvams 

visuotinio tėvų 

susirinkimo 

metu 

2022 m. vasario 

mėn. 

Iš karto, pasibaigus 

posėdžiui 

Direktorius 

Koordinatorius 

Protokolinis 

įrašas 

9.  Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

2022 m. vasario 

mėn. 

C1 Koordinatorius 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

Protokolinis 

įrašas 

10. Atmintinė 

klasės 

auklėtojui 

pildymas (2 

kartus per 

metus)  

2021-2022 m. m. C2  Klasės 

auklėtojas 

Iki 2021 m. 

gruodžio 30 d. 

ir 2022 m. 

balandžio 30 d. 

11. Apklausos 

rezultatų 

pristatymas 

mokiniams 

klasių 

valandėlių metu 

2022m. vasario 

mėn. 

R4  Koordinatorius 

Klasių 

auklėtojai 

 

12. MSG vadovų, 

KK susirinkimai  

Pagal poreikį  Koordinatorius  

13. Klasės 

valandėlės pagal 

OPPP 

reikalavimus (2 

kartus į mėnesį) 

2021-2022 m. m. R2 Klasių 

auklėtojai 

Iš karto 

pasibaigus 

valandėlei 

14. Diskusijos 

patyčių 

prevencijos 

tema mokinių 

tarybos 

susirinkimuose 

(du kartus į 

metus) 

2021-2022 m. m. R4 Mokinių 

savivaldos 

kuratorė 

Iš karto 

pasibaigus 

susirinkimams 

15. Tėvų 

informavimas 

apie OPKUS 1-

8 kl. tėvų 

susirinkimuose, 

jų dalyvavimas 

2021-2022 m. m. C1, C2 Direktorius 

Koordinatorius 

Klasių 

auklėtojai 

Iš karto 

pasibaigus 

susirinkimams 



veiklose (2 

kartus per 

mokslo metus) 

16. Renginiai 

patyčių 

prevencijai: 

-tolerancijos 

dienos 

minėjimas, 

-„Savaitė be 

patyčių“ 

renginių ciklas 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn.  

   

17.  Keturių patyčių 

prevencijos 

taisyklių 

laikymasis 

Per mokslo metus  Atvejai fiksuojami 

registracijos 

žurnale 

Klasių 

auklėtojai  

Dalykų 

mokytojai 

integruoja 

patyčių temas į 

ugdymo turinį 

 

_________________________________ 

 

 


