NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS)
PLANAS 2019 – 2020 MOKSLO METAMS
I.GIMNAZIJOS APRAŠYMAS
Gimnazijoje dirba 32 mokytojai. Iš jų eksperto kvalifikacinę kategoriją turi – 1, mokytojo metodininko – 15, vyresniojo mokytojo – 13. Dirba
socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, atviros jaunimo erdvės jaunimo užimtumo specialistė, bibliotekos vedėja. Gimnazija įgyvendina pagrindinio
antros pakopos ir vidurinio ugdymo programas. 2019 metų rugsėjo mėn. gimnazijoje mokosi 270 mokinių, yra 11 klasių komplektų.
Gimnazijoje kuriama emociškai saugesnė aplinka. Gimnazijos bendruomenė siekia stabdyti patyčias, kad ir vaikai, ir suaugusieji jaustųsi saugūs, ėmėsi
visų prevencinių priemonių. Vykdant valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) bei 2017 m.
birželio 14 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-38 „Dėl mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos
VI-ame vykdymo etape, sąrašo tvirtinimo“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazija dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazijos direktoriaus įsakymu 2018 m. rugsėjo 3 d. Nr.V-117 sudarytas Olweus patyčių prevencijos programai įgyvendinti koordinacinis
komitetas, keturios Mokymosi ir supervizijų grupės. Mokytojai integravo į ugdymo turinį prevencines programas. Įgyvendinta Olweus patyčių
prevencijos programa. Vyko 59 gimnazijos darbuotojų mokymai (1958 val.). Klasių valandėlės I-II klasėms vyko kas savaitę, III-IV klasėse kartą per
mėnesį. Sukurtos ir aptartos nuobaudų taikymo kopėčios su mokiniais ir mokytojais, darbuotojais. Klasių valandėlėse analizuojama Olweus programos
vykdymo metu gauta metodinė medžiaga, vaidinamos ir aptariamos žaidybinės situacijos.
Pagal Olweus klausimyną atliktos I-II klasių mokinių Olweus patyčių apklausos: 2017 m. dalyvavo 162 (98,8 %) mokinių. 2018 m. 160
(98,8 %) mokinių.
Apklausos rezultatų palyginimas
2017 m. mokinių apklausos išvados. Lapkričio mėn. surengtoje
apklausoje dalyvavo 162 (98,2 proc.) mokinių
Į klausimą ar tau patinka ir labai patinka mokykla atsakė– (58,6 proc.)
mokinių.
Į klausimą, kiek turi gerų draugų klasėje atsakė, jog neturi nei vieno
draugo – (1,9 proc.) mokinių.
Kiek kartų iš tavęs tyčiojosi mokykloje per paskutinius keletą mėnesių
atsakė, kad nesityčiojo – (72,2 proc.) mokinių.
Kaip dažnai per paskutinius keletą mėnesių Tu dalyvavai patyčiose iš
kito (ų) asmens (ų) atsakė , kad nesityčiojau – (78,1 proc.) mokinių.
Į klausimą ar per paskutinius keletą mėnesių Tavo klasės vadovė ar kiti
mokytojai kalbėjo su Tavimi dėl to, kad Tu tyčiojaisi iš kitų mokinių
atsakė, kad kalbėjo 1 kartą – (20,0 proc.) mokinių.

2018 m. mokinių apklausos išvados. Lapkričio mėn. surengtoje
apklausoje dalyvavo 160 (98,8 proc.) mokinių
Į klausimą ar tau patinka ir labai patinka mokykla atsakė – (65,0 proc.)
mokinių.
Į klausimą, kiek turi gerų draugų klasėje atsakė, jog neturi nei vieno
draugo – (3,1 proc.) mokinių.
Kiek kartų iš tavęs tyčiojosi mokykloje per paskutinius keletą mėnesių
atsakė, kad nesityčiojo – (68,6 proc.) mokinių.
Kaip dažnai per paskutinius keletą mėnesių Tu dalyvavai patyčiose iš
kito (ų) asmens (ų) atsakė , kad nesityčiojau (75,8 proc.) mokinių.
Į klausimą ar per paskutinius keletą mėnesių Tavo klasės vadovė ar kiti
mokytojai kalbėjo su Tavimi dėl to, kad Tu tyčiojaisi iš kitų mokinių
atsakė, kad kalbėjo 1 kartą – (9,1 proc.) mokinių.

Kaip Tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių Tavo klasės
auklėtojas/a padarė, kad sustabdytų patyčias, atsakė (daug, labai daug) –
(11,9 proc.) mokinių.
Dažniausiai pasitaikančios patyčių formos: žodinės/ pravardžiavimas –
(7,5 proc.), apkalbinėjimas – (6,1 proc.), atstūmė – (3,1 proc.) mokinių.
Vietos, kur pasitaiko patyčių: koridorius ar laiptinė (28,9 proc.), klasėje,
kai nebuvo mokytojo – (42,2 proc.) mokinių.
Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji mokykloje bando stabdyti
patyčias atsakė (dažnai, visuomet) – (63,4 proc.) mokinių.
Ar kiti mokiniai mokykloje bando stabdyti patyčias atsakė (dažnai,
visuomet) – (15,7 proc.) mokinių.
Patyčių atvejų sprendimai: niekas iš suaugusių nesikreipė – (81,3 proc.)
mokinių.

Kaip Tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių Tavo klasės
auklėtojas/a padarė, kad sustabdytų patyčias, atsakė (daug, labai daug) –
(15,5 proc.) mokinių.
Dažniausiai pasitaikančios patyčių formos: žodinės/ pravardžiavimas –
(4,4 proc.), apkalbinėjimas – (3,2 proc.), gasdino – (3,2 proc.) mokinių.
Vietos, kur pasitaiko patyčių: koridorius ar laiptinė (30,0 proc.), klasėje,
kai nebuvo mokytojo – (30,0 proc.) mokinių.
Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji mokykloje bando stabdyti
patyčias atsakė (dažnai, visuomet) – (61,4 proc.) mokinių.
Ar kiti mokiniai mokykloje bando stabdyti patyčias atsakė (dažnai,
visuomet) – (21,0 proc.) mokinių.
Patyčių atvejų sprendimai: niekas iš suaugusių nesikreipė – (58,3 proc.)
mokinių.

Įgyvendinant Olweus programą, patyčių mastas gimnazijoje kito. Sumažėjo nuo 9,9 iki 7,6 proc. Apklausos tyrimo rezultatai aptarti mokytojų
tarybos posėdyje, gimnazijos mokinių tarybos susirinkime, klasės valandėlėse, mokinių tėvų susirinkimuose. 2017 m. ir 2018 m. lapkričio mėn. atliktų
mokinių apklausos tyrimų rezultatai rodo, kad dažniausiai patyčios vyksta gimnazijos koridoriuose, laiptinėse, bei klasėse kai nebuvo mokytojo. Todėl
peržiūrėtas budėjimo grafikas, pakoreguotas mokytojų budėjimas gimnazijoje, didinama mokytojų ir darbuotojų atsakomybė už drausmę gimnazijoje.
Gimnazija ir jos teritorija stebima kameromis.
2019 metų vasario mėn. vykusiame bendruomenės susirinkime 50 darbuotojų pritarė (2 balsai buvo prieš) Olweus kokybės užtikrinimo sistemos
diegimui. Programos vykdymas pratęsiamas ir pradedamas vykdyti II etapas OPKUS kokybės sistemos užtikrinimas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
II. Gimnazijos OPKUS tikslas, uždaviniai
Tikslas :
1.Užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos reikalavimų įgyvendinimą gimnazijoje.
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.

Numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti.
Užtikrinti mokinių saugumą, vykdant priežiūrą pertraukų metu.
Laikytis OPKUS reikalavimų .
Stiprinti mokytojų budėjimą, esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.
Skatinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, įtraukiant juos į bendras veiklas.

6. Atnaujinti mokinių elgesio taisykles.
Plano parengimas:
Planas parengtas 2019 – 2020 mokslo metams. Planas skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo, visuotiniuose mokinių tėvų, klasių
susirinkimuose, gimnazijos internetiniame puslapyje www.ramuciai.akmene.lt
III. OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas
asmuo

Dokumento
pildymo
forma

Dokumento
pateikimo laikas

1.

OPKUS kokybės plano rengimas ir
tvirtinimas.

2019 m. rugsėjo mėn.

Direktoriaus

Planas

2019 m. rugsėjis

2.

Gimnazijos bendruomenės susirinkimai.
5 MSG užsiėmimai.

Direktorius,
koordinatorius
MSG vadovai

C4

3.

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui
Kitą dieną, pasibaigus
susirinkimui

4.

Naujų narių mokymas.

2019 m. gruodis
2020 m. balandis
Mokinių atostogų metu: 2019 m.
spalis, gruodis, 2020 m. vasaris,
balandis, birželis
2019 m. spalis

Instruktorius

R3

5.

Priminimas mokytojams ir aptarnaujančiam 2019 m. rugsėjis
personalui apie P1 procedūras, nuobaudų
kopėtėles, jų taikymas.
Koordinacinio komiteto susirinkimai.
2019 m. rugsėjis, 2020 m.
gruodis, gegužė
Informacinės medžiagos apie Olweus
2019 m.
patyčių prevencijos programą atnaujinimas
rugsėjis-spalis.
gimnazijos internetiniame puslapyje
www.ramuciai.akmene.lt
Gimnazijos bendruomenės informavimas
Mokslo metų eigoje
apie OPKUS vykdymą, informacijos
pateikimas gimnazijos internetiniame
puslapyje www.ramuciai.akmene.lt
Mokinių apklausos Tyrimo rezultatų
2019 m. gruodžio mėn.
pristatymas gimnazijos bendruomenei.

Iš karto, pasibaigus
mokymams
2019 m. rugsėjis

Protokolai

Kitą dieną, pasibaigus
susirinkimui

6.
7.

8.

9.

R1

Koordinatorius

Koordinatorius,
direktoriaus
pavaduotojas
Koordinatorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams
Instruktorius,
C4, dalyvių
koordinatorius
sąrašai

Gavus tyrimo
rezultatus

10. Budėjimo gimnazijoje grafiko sudarymas ir
koregavimas.

2019 m. rugsėjis
2020 m. sausis

11. Priežiūros gimnazijoje pertraukų metų
vykdymas.

2019-2020 m. m.

12. Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus
naudojimas.

Visus mokslo metus

13. Individualūs pokalbiai su mokiniais.

Visus mokslo metus

14. Klasių valandėlės pagal OPPP modelį.

2 kartus per mėn.

15. Mokinių tarybos susirinkimai.

2019 m. gruodis
2020 m. vasaris

16. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas
apie OPKUS visuotiniuose susirinkimuose.
17. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas
apie OPKUS klasių susirinkimuose.
18. Gimnazijos patalpų apžiūra, keturių
Olweus taisyklių plakatų peržiūra
kabinetuose, bendro naudojimo patalpose.
19. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų
šalinimas.

2019 m. spalis

20. Instruktoriaus susitikimai su bendruomenės
nariais.

C1

2019 m. rugsėjis
2020 m. sausis

R2

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei

R4

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

Mokslo metų eigoje

Koordinuojantis
mokinių tarybos
veiklą
Direktorius

C1

Mokslo metų eigoje

Klasių vadovai

C2

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

Atsakingas už
veiklą asmuo,
direktorius
Instruktorius

A1

Užfiksavus nukrypimą
Mokslo metų eigoje

Direktoriaus
pavaduotojas,
koordinatorius
Koordinatorius,
direktoriaus
pavaduotojas
I-IV klasių
vadovai
I-IV klasių
vadovai, pagalbos
mokiniui
specialistai
Klasių vadovai

A1/A2

Pastebėjus nukrypimą.
Pašalinus nukrypimą

Renginiai patyčių prevencijos tema
mokiniams:
❖ Tolerancijos diena
❖ Sąmoningumo didinimo mėnuo
„BE PATYČIŲ“.
❖ VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
ir plėtros biuro grupiniai
užsiėmimai: „Patyčios – didelė
problema“
❖ „Paauglių emocijos“
❖ Prevencinių projektų veiklos.

Atsakingi už
veiklą asmenys
2019 m. lapkričio 16 d.
2020 m. sausis
2020 m. kovas

Sklaida
Po renginio
gimnazijos
internetinėje
svetainėje

PRITARTA Mokytojų tarybos posėdžio 2019 m. rugsėjo 18 d. protokolu Nr. VD-64
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