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UKMERGĖS R. ŽELVOS GIMNAZIJA
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS
2018 - 2019 m. m.
Želvos gimnazijoje mokosi 177 mokiniai, dirba 24 mokytojai:1 ekspertas, 9 metodininkai ir 14 vyr. mokytojų. Efektyvią pagalbą mokiniams
teikia specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistė ir mokytojo padėjėja. Mokykloje veikia muziejus, kuris praeitais metais
buvo išrinktas geriausiu mokyklos muziejumi Lietuvoje.
Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri siekia teikti efektyvią ir sistemingą pagalbą. Organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis
darbas, atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliekamas mokinio specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimas.
Metodinės tarybos pagrindinis tikslas – siekti, kad pedagoginę bendruomenę sudarytų nuolat tobulėjantys, reflektuojantys ir rezultatyviai
dirbantys profesionalūs pedagogai, diegiantys duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, suteikiantys mokiniams palankiausias
galimybes atskleisti individualius gebėjimus bei tenkinti jų specialiuosius ugdymosi poreikius. Išskirtinis dėmesys skiriamas ne tik pamokos vadybai, bet ir
mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių puoselėjimui.
Skatinant mokyklos bendruomenės narių bendravimą, bendradarbiavimą ir atvirumą, rengiamos ir įgyvendinamos visą mokyklos bendruomenę
įtraukiančios veiklos, padedančios kurti saugią modernią mokyklą. Didelis dėmesys skirtas renginių organizavimui, puoselėjant senąsias ir kuriant naujas
tradicijas, stiprinant mokyklos narių tarpusavio ryšį. Mokykloje organizuojama Tolerancijos diena, veiksmo savaitė „Be patyčių“, tradicinė menų savaitė,
sporto diena ir kiti renginiai. Kuo mes esame stiprūs? Mokytojais, kurie geba įgyvendinti puikias idėjas, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais,
techniniu personalu, jau esamų tradicijų puoselėjimu bei naujų kūrimu.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 2017-2018 mokslo metais 21, 7 procento mokinių teigė patyrę patyčias 2-3 kartus per mėnesį. Tai 0,8 procento
mokinių mažiau, negu praėjusiais metais. Daugiausia patyčių prisipažino patyrę 5, 6 klasių mokiniai, mažiausiai – 7, 9 ir 10 klasių mokiniai. Mokinių, kurie
tyčiojosi iš kitų -14: 1 mergaitė ir 13 berniukų. Daugiausia tyčiojosi iš kitų 3-5 klasių berniukai. Po apklausos paaiškėjo, kad dažniausiai patyčias mokiniai
patyrė laiptinėse, koridoriuose pertraukų metu ir kabinetuose, kai nebūdavo mokytojo. Labiausiai paplitę žodinės patyčios, melas, gandai, o tarp berniukų fizinės patyčios. Tyrimu nustatyta, kad net 79 procentai mokinių (94 apklaustieji), matydami patyčias, bando skriaudžiamam padėti. Džiugina tai, kad net 60
procentų apklaustųjų atsakė, kad jiems patinka mokykla.
Po praeitų mokslo metų pabaigoje atlikto audito Želvos gimnazijai buvo suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas.
Rengiant OPKUS planą 2018-2019 mokslo metams remtasi praėjusių mokslo metų OPKUS plano įgyvendinimo analize, KK ir MSG
susirinkimų nutarimais, mokinių internetinės apklausos apie patyčias progimnazijoje rezultatais.
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradėta įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Vadovaudamiesi OPKUS standartu,
tikimės nuosekliai išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą Želvos gimnazijoje.

MOKYKLOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Ukmergės r. Želvos gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Želvos gimnazijos nuostatais, strateginiu ir
metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Ukmergės r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose
tvarkos aprašu, Vaiko gerovės komisijos metiniu veiklos planu, Olweus programos standartu.
Tikslas – skatinti pageidaujamą mokinių elgesį įgyvendinant Olweus programos standartą, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą tarp
mokyklos bendruomenės narių.
Uždaviniai:
1. Didesnį dėmesį skirti aptarnaujančio personalo įtraukimui į programos įgyvendinimą skatinant dalyvavimą MSG susirinkimuose.
2. Skatinti kolektyvo narius efektyviau taikyti „Nuobaudų kopėtėles“, jų pakopas fiksuoti pildant P1 protokolą nuo 6 punkto.
3. Tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į MSG pasiūlymus ir praėjusių mokslo metų mokinių apklausos rezultatus:
3.1. Koreguoti gimnazijos budėjimo grafiką 2 kartus per mokslo metus;
3.3. Mokinių tėvus šviesti patyčių prevencijos klausimais;
3.4. Skatinti mokinių savivaldos iniciatyvas dėl patyčių prevencijos;
3.5. El. dienyno sistemoje pildyti klasių valandėlių formą R2;
4. Olweus programą integruoti į gimnazijoje organizuojamus renginius.

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

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Pateikimo terminas

2018m. gegužės mėn. rugpjūčio mėn.
2018 m. rugpjūčio ir
2019 m. sausio mėn.

Planas iki rugpjūčio 21
d.
C4 iš karto po
susirinkimo
C1 iki
audito/palaikomojo
susitikimo
R1 iš karto po
susitikimo
C1 iki
audito/palaikomojo
susitikimo
Protokolai

Direktorius
OPKUS darbo grupė
Direktorius

Direktorius

Kitą dieną po
susirinkimo

R3 iš karto pasibaigus
mokymams
C1 iki audito
palaikomojo/ susitikimo
C1 gavus anketinius
rezultatus

Instruktorius
Direktorius

Mokymai vedami pagal
individualų susitarimą

Direktorius
Mokyklos OPKUS
projekto koordinatorius

Apklausos rezultatai
apžvelgiami mokyklos
mokytojų tarybos
posėdyje, visuotiniame
mokinių susirinkime ar
klasių tėvų
susirinkimuose. Vaiko
gerovės komisijos
posėdyje

1.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2.

2 susirinkimai per mokslo metus

3.

5 MSG susitikimai

2018 m. spalio,
lapkričio, 2019 m.
vasario, kovo,
balandžio mėn.

4.

Koordinacinio komiteto susirinkimai

2018 m. rugpjūtis,
2019 m. sausis, gegužė

5.

Mokymai naujiems darbuotojams

2018 m. spalio mėn.

6.

Anketinė mokinių apklausa
Olweus klausimynas

2018 m. lapkričio mėn.

Atsakingas asmuo

Pastabos

Susirinkimų protokolų
kopijos pridedamos

MSG lyderiai
Direktorius
Mokyklos OPKUS
projekto koordinatorius

7.

Budėjimo mokykloje grafiko sudarymas ir
koregavimas

2018 m. rugsėjo ir 2019
m. sausio mėn.

8.

Keturių patyčių prevencijos taisyklių
aktyvus taikymas

Per mokslo metus

9.

Olweus klasių valandėlių vedimas

10.

C1 iki
audito/palaikomojo
susitikimo
C2 rugsėjo mėn.
vasario mėn.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Klasių auklėtojai

R2 iš karto po klasės
valandėlės

Klasių auklėtojai

2 mokinių komiteto susirinkimai per mokslo
metus

Du kartus per mėnesį
(esant poreikiui daugiau
negu du kartus)
2018 m. spalio ir
2019 m. kovo mėn.

R4 iš karto po
susirinkimo

11.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Mokslo metų eigoje

C2 rugsėjo mėn
birželio mėn.

12.

Tėvų (globėjų) informavimas apie patyčių
prevencijos veiklą. OPKUS reikalavimas
klasių susirinkimuose

2018 m. sausio mėn.

13.

Visų darbuotojų supažindinimas su OPPP
procedūromis (dokumentas Nr. P1)

2018 m. rugsėjo mėn.

14.

Paprastų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

15.

Rimtų/sistemingų nukrypimų fiksavimas ir
šalinimas

Mokslo metų eigoje

C1 iki
audito/palaikomojo
susitikimo
C2 lapkričio mėn.
gegužės mėn.
C4 iš karto po
susirinkimo
R1 iš karto po
susitikimo
A1, kai nustatomas
nukrypimas
A1/A2, kai nustatomas
nukrypimas

Pavaduotojas,
koordinuojantis
mokinių komiteto darbą
Klasių auklėtojai
Mokyklos OPKUS
projekto koordinatorius
Direktorius
Mokyklos OPKUS
projekto koordinatorius
Klasių auklėtojai

_________________

Direktorius
MSG lyderiai
Asmuo, pastebėjęs
nukrypimą
Direktorius

Budėjimo grafikas
pridedamas
Dalykų mokytojai
integruoja patyčių
temas į dalykų mokymo
programas
Klasių valandėlių
grafikai pridedami

