Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2019-20 m.m.
Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) mokykloje įgyvendinama nuo 2009 m. rugsėjo mėn., o nuo
2011 m. mokykla pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis Olweus
programos standartu. Nuo 2013 m. kas 2 metai mokyklai suteikiamas Olweus mokyklos vardas.
Kasmet lapkričio mėn. pabaigoje mokykloje vykdomas mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti
patyčių situaciją mokykloje. 2018 m. rudenį atliktų mokinių tyrimų rezultatai rodo, kad mokykloje patyčias
patiria 9,9 % mokinių. Dažniausiai patyčios vyksta tarp bendraklasių berniukų. Dažniausiai pasitaiko žodinės
patyčios: pravardžiavimas, užgauliojimas, replikavimas. Tai dažniausiai vyksata pertraukų metu koridoriuose,
laiptinėse bei klasėje nesant mokytojui.
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 suaugusiems. Taip pat bus organizuojami užsiėmimai bei renginiai, orientuoti į patyčių
prevenciją. Siekdami mokinių saugumo, klasės auklėtojai klasėse pakartos prieš patyčias nukreiptas taisykles,
išsamiai analizuos pranešimų apie patyčias tarp mokinių ir skundimų skirtumus. Visa tai padės naujai
atvykusiems mokiniams greičiau įsitraukti į patyčių prevencinės programos įgyvendinimą.
Tikslas: Vykdyti mokykloje Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą.
Uždaviniai:
1. Įgyvendinant patyčių prevencinę programą laikytis Olweus programos standarto.
2. Organizuoti mokymus mokytojams.
3. Organizuoti prevencinius renginius mokiniams.
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Veiksmų planas 2019-20 m.m.
Eil. Nr.

2.

Kas bus vykdoma
Darbuotojų susirinkimai 2 kartus per
metus.
Naujų darbuotojų mokymai

3.

5 MSG užsiėmimai

4.

Mokinių apklausa

5.

1.

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

Atsakingas
Direktorius

Pildymo forma
C1, C4, C5

Kada užpildyti
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.
Pasibaigus mokymams

Mokyklos instruktorius

R3

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.

Pavaduotoja R. Galinauskienė

6.

Laikytis pagrindinių programos taisyklių

Visus mokslo metus.

Mokyklos bendruomenė

7.

Klasės valandėlės

2 kartus per mėn.

Klasių vadovai

8.

PPKK susirinkimai

Rugsėjo, sausio,
gegužės mėn.

Direktorius, koordinatorė

9.

Renginiai mokiniams:
1. Atvirų durų diena
2. Įvadinė Olweus PPP klasės
valandėlė 1 kl. mokiniams
3. Olweus konferencija

Mokytojams:
1. Reagavimo į patyčias mokykloje
10.
rekomendacijos
2. Mokymai apie žodinę savigyną
Tėvų informavimas:
11.
1. Visuotinio tėvų susirinkimo metu
2. Klasių tėvų susirinkimų metu
12. Nukrypimų šalinimas

Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
Gruodžio mėn.
Spalio mėn.

R2
PPKK susirinkimo
forma.

Koordinatorė, klasių vadovai
Mokyklos administracija,
specialistai, koordinatorė
Mokinių prezidentūra, PPKK

C3, R4

Koordinatorė

C4, C5

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei.
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.
Iš karto, pasibaigus
renginiui.

II pusmetis
Vasario mėn.

Direktorius, instruktorė,
koordinatorė, klasių vadovai

Atsiradus nukrypimui.

Direktorius

C1
C2
A1, A2

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.
Atsiradus nukrypimui
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