Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2018-19 m.m.
Mokyklos aprašymas
„Džiugo“ gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, o jos savininkas Telšių rajono savivaldybė.
Mokyklą kuruoja Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.
Mokyka įkurta 1974 metais. Dabar mokykloje dirba 5 administracijos nariai, 47 mokytojai, 18
aptarnaujančio personalo, 2 pagalbos mokiniui specialistai (1 soc. pedagogė, 1 psichologė). Pastaraisiais metais
personalo kaita buvo nedidelė. Mokykloje mokosi 475 mokinių.
Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, valgykla, aktų ir sporto salės, vidinis kiemelis. Šalia mokyklos yra
stadionas. Mokykla yra miesto centre. Šalia yra gyvenamieji kvartalai, parduotuvė, policija.
Mokykla veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Telšių rajono
savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Mokyklos nuostatus. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. mokykloje
įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. mokykla pradėjo įgyvendinti
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. Mokyklai suteiktas Olweus
mokyklos vardas 2013-15 m.m., 2015-17 m.m. ir 2017-19 m.m.
Mokyklos siekiai
Telšių ”Džiugo” gimnazija, remdamasi minėtais įstatymais bei Olweus standartu, siekia mažinti patyčių
mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms. Gimnazija įsipareigoja pedagogų tarybos posėdžių bei
susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto (PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto
prevencijos pastangas, atlikti įsivertinimą, išanalizuoti gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus. 5 kartus per
metus vyksta Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susirinkimai, aptariama šių susirinkimų reikšmė ir
pasiekimai ir/ar sunkumai. Kartą per mokslo metus nauji mokyklos personalo nariai apmokomi įgyvendinti ir
plėtoti programą mokykloje.
„Džiugo“ gimnazijoje reguliariai vedamos klasės valandėlės patyčių/bendravimo tematika bei
bendradarbiaujama su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo mokykloje. Mokyklos bendruomenės
nariai skatinami laikytis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei veiksmų incidentų
metu.
Kasmet lapkričio mėn. pabaigoje mokykloje vykdomas mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti
patyčių situaciją mokykloje.
2017 m. rudenį atliktų mokinių tyrimų rezultatai rodo, kad mokykloje patyčių padaugėjo nuo 11% iki
12,6%. Dažniausiai patyčios vyksta tarp bendraklasių. Padaugėjo pravardžiavimų, pinigų atiminėjimo bei
kibernetinių patyčių atvejų. Siekdami mokinių saugumo, klasės auklėtojai klasėse pakartos prieš patyčias
nukreiptas taisykles, išsamiai analizuos apie patyčias tarp mokinių pranešimų ir skundimų skirtumus.
Kad patyčių mastas nedidėtų, gimnazijoje bus tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Kasmet į
mokyklą ateina daug naujokų, tai ypatingas dėmesys ir šiais metais bus skiriamas jiems. Naujai atvykę mokiniai
per klasių susirinkimus ir pirmąsias klasės valandėles bus supažindinami su Olweus patyčių prevencine
programa, pagrindinėmis taisyklėmis, kaip teisingai reaguoti patyčių atveju, skatinami pasakyti apie pastebėtus
patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam mokytojui ar programos koordinatoriui. Taip pat bus organizuojami
užsiėmimai bei renginiai, orientuoti į patyčių prevenciją. Visa tai padės naujai atvykusiems mokiniams greičiau
įsitraukti į patyčių prevencinės programos įgyvendinimą.
Tikslas: Ugdyti bendradarbiavimo kompetenciją.
Uždaviniai:
1. Klasių valandėlių metu akcentuoti draugiškumą, kalbant apie šias emocijas: užuojautą, empatiją, norą
padėti ir t.t.
2. Įtraukti mokinius į tarpklasinius renginius.
3. Supažindinti naujokus gimnazistus su Olweus programos įgyvendinimu organizuojant šiuos renginius:
- atvirų durų dieną;
- bendrus klasių susirinkimus.
4. Organizuoti OPPP įgyvendinančių mokyklų respublikinę konferenciją.
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Veiksmų planas 2018-19 m.m.
Eil. Nr.
1.

Kas bus vykdoma
Darbuotojų susirinkimai 2 kartus per
metus.

Data
Rugpjūtis/rugsėjis,
birželio mėn.
Rugsėjo, spalio,
vasario balandžio ir
birželio mėn.

Atsakingas

Pildymo forma

Direktorius

C1, C4

Kada užpildyti
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

MSG vadovai

R1

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

Lapkričio mėn.

Direktorius, I.Stonienė,
A. Lapinskienė

C1

Pasibaigus mokinių
apklausai

Mokytojų budėjimas pertraukų metu

Visus mokslo metus.

R. Galinauskienė

5.

Laikytis pagrindinių programos taisyklių

Visus mokslo metus.

Mokyklos bendruomenė

6.

Klasės valandėlės

2 kartus per mėn.

Klasių vadovai

R2

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei.

I pusm,
Gruodžio mėn.
II pusm.

R. Galinauskienė

C3, R4

Iš karto, pasibaigus
renginiui.

Vasario mėn.

Direktorius, instruktorė,
koordinatorė, klasių vadovai

C1
C2

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

Rugsėjo, sausio,
gegužės mėn.

Direktorius, koordinatorė

PPKK susirinkimo
forma.

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

2.

5 MSG užsiėmimai

3.

Mokinių apklausa

4.

7.

8.
9.

Mokinių prezidentūros renginiai:
1. Angelų globėjų savaitė
2. Atnaujinti plakatai prieš patyčias
3. Video istorijos „Baltos varnos“
Tėvų informavimas:
1. Visuotinio tėvų susirinkimo metu
2. Klasių tėvų susirinkimų metu
PPKK susirinkimai

10. Atvirų durų diena
Įvadinė Olweus PPP klasės valandėlė 1
kl. mokiniams
OPPP įgyvendinančių mokyklų
12.
respublikinė konferencija
13. Nukrypimų šalinimas
11.

Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
II pusm.
Atsiradus nukrypimui.

Isidora Stonienė, klasių
vadovai
Mokyklos administracija,
specialistai, koordinatorė
Mokyklos administracija,
koordinatorė, PPKK
Direktorius

A1, A2

Atsiradus nukrypimui
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