ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS

2019-2020 MOKSLO METAMS
I. GIMNAZIJOS APRAŠYMAS.
Obelių gimnazija yra įsikūrusi Rokiškio rajono Obelių miestelyje. Miestas yra šiaurės-rytų Lietuvos pusėje, ribojasi su Latvijos Respublika.
Gimnazijoje mokosi 200 1-8 ir I-IV klasių mokiniai. Dirba 36 mokytojai, 4 švietimo pagalbos mokiniui specialistai ir 19 techninių darbuotojų. Gimnazija
turi neformaliojo ugdymo skyrių (meninės krypties), dirba 3 studijų vadovai, lanko apie 50 mokinių.
Gimnaziją sudaro vienas pastatas, stovi nuošalioje vietoje, teritorija nedidelė, neaptverta, greta yra Obelių vaikų globos namai ir nedidelis parkelis.
Gimnazijos teritorijos stebėjimui ir vaizdo fiksavimui sumontuotos 3 vaizdo kameros. Netoli gimnazijos esančiame mikrorajono daugiabutyje name įrengta
parduotuvė, į ją pertraukų metu mokiniai eina nusipirkti traškučių, saldumynų ir kitų prekių.
Gimnazijoje mokiniai dalyvauja rengiant ir vykdant projektus. Parengtas ir Europos socialinio Europos socialinio fondo finansuojamas projektas
,,MOKAU(SI). TAIKAU. DALINUOSI“. Dviejų metų laikotarpiu siekiama 8 klasės mokinių matematikos pasiekimų rezultatus pagerinti 5-10 %, padidinti
mokinių motyvaciją ir individualią kiekvieno mokinio pažangą, patobulinti mokytojų žinias, parengti metodinių rekomendacijų leidinį.
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas ,Gyvenk be vaistų“. Projekto metu buvo organizuojama 10 dienų sveikatingumo
stovykla vaikams iš socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Projekto veiklos skirtos mokinių sveikatos gerinimui ir išsaugojimui, smurto
bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. Projekto partneris - Rokiškio r. Visuomenės sveikatos biuras.
Vaikų vasaros poilsio programa ,,Obels žiedo kelionė- 14“, dalyvavo 56 mokiniai. Projekto metu buvo organizuojama 9 dienų stovykla ,,Obels
žiedo kelionė -14”. Stovykla skirta vaikams, iš socialinės paslaugas gaunančių ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų, globojamiems. Projekto veiklos
skirtos mokinių sveiko ir turiningo laisvalaikio organizavimui. Stovykla vyko dviem pamainomis š.m. birželio 10-14 dienomis (pradinukams) ir 24-28
dienomis (6-9 klasių mokiniams).
II. GIMNAZIJOS DARBO SU PATYČIOMIS ĮSIPAREIGOJIMAI
Olweus patyčių prevencijos programoje Obelių gimnazija pradėjo dalyvauti nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Nuo 2015 m. pradėta įgyvendinti Olweus
programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). 2018 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta sutartis dėl įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo
sistemos (OPKUS) diegimo 2018-2020 mokslo metams.
Siekdama užkirsti kelią patyčioms 2019-2019 mokslo metais gimnazija įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Olweus
programos standartu, Rokiškio r. Obelių gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, darbo tvarkos taisyklėmis, vaiko gerovės komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo, smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Rokiškio r. Obelių gimnazijoje tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.
Gimnazija įsipareigoja 2018-2020 m. m. vykdyti 2018 m. rugsėjo 28 d. pasirašytos „Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo
mokykloje“ sutarties reikalavimus, laikytis OPKUS veiklos plano, skatinti mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus bendradarbiauti, siekiant kurti saugią
aplinką ir apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto. Programos vykdyme dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė.

III. OPKUS PROCEDŪROS
Tikslas - laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, gimnazijoje kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos bendruomenės narių bendravimo
ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.
Uždaviniai:
1. Vykdyti OPKUS veiklos plano.
2. Visiems gimnazijos bendruomenės nariams aktyviai pastebėti ir sustabdyti mokinių netinkamo elgesio atvejus.
3. Fiksuoti pastebėtas patyčias elektroniniu paštu saugu.obeliai@gmail.com.
4. Aptarti pastebėtas gimnazijoje patyčių situacijas MSG susitikimuose, ieškoti bendrų sprendimų.
5. Šviesti tėvus patyčių ir smurto prevencijos klausimais ir įtraukti į programos įgyvendinimą.
OPKUS planas 2019-2020 mokslo metams
Planas parengtas 2019-2020 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos Direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas
OPKUS segtuve, gimnazijos internetinėje svetainėje www.obeliu.mokykla.lt .
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Dokumento forma ir atlikimo laikas

OPKUS koordinavimo grupės
sudarymas ir patvirtinimas
OPKUS koordinavimo grupės
susirinkimai
OPKUS plano rengimas, tvirtinimas

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. spalio mėn.

Planas iki spalio 25 d.

2019 m. rugsėjo mėn.

Direktoriaus įsakymas iki rugsėjo 5
d.

2019 m. rugsėjis,
2020 m. sausis

Direktoriaus įsakymas iki rugsėjo
5d.

Direktorius

6.

Mokytojų budėjimo per pertraukas
tvarkos aprašo parengimas
Budėjimo mokykloje grafiko sudarymas
ir koregavimas
Mokytojų budėjimas per pertraukas

2019-2020 mokslo metai

Direktorius

7.

Viso gimnazijos personalo susirinkimas

8.

MSG susitikimai

2019m. lapkričio,
2020 m. vasario mėn.
2019m. spalis, gruodis,
2020 m. vasaris,
balandis,
birželis

Mokytojų budėjimų grafikas iki
rugsėjo 5 d.
C4 iš karto po susirinkimo
R1 iš karto po susitikimo

OPKUS koordinatorius, MSG
vadovai

1.
2.
3.
4.
5.

Direktoriaus įsakymas iki rugsėjo
27 d.

Atsakingas asmuo

Pagal poreikį

Direktorius,
OPKUS koordinatorius
Direktorius,
OPKUS koordinatorius
Direktorius,
OPKUS koordinatorius
Direktorius,
darbo grupė

Direktorius

Klasės valandėlės 1-8, I-II klaių
mokiniams pagal OPKUS modelį
10. Mokymai naujiems darbuotojams

Dvi valandėlės per mėnesį

R2 iš karto po susitikimo

Klasių auklėtojai

Rugsėjo mėn.

R3 iš karto, pasibaigus mokymams

11. Anketinė mokinių apklausa
Olweus klausimynas
12. Apklausos rezultatų pristatymas
mokytojų tarybos posėdyje
13. Apklausos rezultatų pristatymas
gimnazijos tarybos posėdyje
14. Visuotinis tėvų susirinkimas

2019 m. lapkričio mėn.

C1 gavus anketinius rezultatus

2020 m. vasario mėn.

Iš karto, pasibaigus posėdžiui

Instruktorius,
OPKUS koordinatorius
OPKUS koordinatorius, klasių
auklėtojai
Direktorius,
OPKUS koordinatorius

2020 m. vasario mėn.

C1 iš karto po susitikimo

Direktorius,
OPKUS koordinatorius

2020 m. vasario mėn.

C2 iš karto po susitikimo

15. Tėvų susirinkimas klasėse (po 1 kartą
kiekvienoje klasėje)
16. Mokinių savivaldos susirinkimai

2019-2020 mokslo metai

Susirinkimų protokolas po
susitikimo

Direktorius,
OPKUS koordinatorius
OPKUS koordinatorius, klasių
auklėtojai

2019 m. lapkričio mėn.,
2020 m. vasario mėn.
Pagal poreikį
2019-2020 mokslo metai

R4 iš karto po susitikimo

19. Nuobaudų kopėtėlių taikymas

2019-2020 mokslo metai

Informacija apie mokinių
netinkamą elgesį kaupiama klasės
auklėtojo patyčių registracijos
žurnale

20. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų
pašalinimas

2019-2020 mokslo metai

A1,A2 iš karto užfiksavus
nukrypimą

9.

17. MSG vadovų susirinkimai
18. Keturių patyčių prevencijos taisyklių
laikymasis

Parengė
OPKUS kordinatorė

Atvejai fiksuojami ir išsiunčiami
el.paštu saugu.obeliai@gmail.com.

Koordinatorius, mokinių tarybą
kuruojantis vadovas
OPKUS koordinatorius
Visi darbuotojai,
OPKUS koordinatorius,
Klasių auklėtojai
Klasių auklėtojai

Direktorius,
OPKUS koordinatorius,
instruktorius

Neringa Pajadienė
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