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OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2020-2021 M.M.
PROGIMNAZIJOS APRAŠYMAS
Alytaus Likiškėlių progimnazija - savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 1989 m. ir iki 2011 m. teikė vidurinį ugdymą. 2011 m. pakeistas
mokyklos tipas – reorganizuota į Likiškėlių pagrindinę mokyklą. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos ugdymo įstaigai suteiktas progimnazijos statusas.
Mokykloje dirba 4 administracijos vadovai, 1 socialinė pedagogė, 1 specialioji pedagogė, 1 logopedas, 2 mokytojo padėjėjos, 1 visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė (deleguota Alytaus visuomenės sveikatos biuro), 39 mokytojai, 19 pagalbinių darbuotojų. Mokinių skaičius
progimnazijoje didėja. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma 14 vaikų, 1-8 klasėse mokosi 384 mokiniai.
Visi progimnazijos darbuotojai rūpinasi, kad mokiniai jaustųsi saugiai. Didelis dėmesys skiriamas mokinių socialiniam emociniam ugdymui. Nuo
2007 metų mokykloje vykdoma Lions quest programa „Paauglystės kryžkelės“.
Siekiant sumažinti patyčių mastą mokykloje vadovaujamasi Olweus programos standartu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, Alytaus Likiškėlių progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos progimnazijoje tvarkos aprašu.
2015-2016 metais mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei 2017-2018 metais įgyvendino Olweus programos Kokybės
užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). 2018 metų pavasarį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras atlikto veiklos auditą. Audito metu
auditoriai sisteminių nukrypimų neužfiksavo. Buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir OPKUS
reikalavimų, pasiekti numatyti tikslai. 2018 metų rugpjūčio mėn. 8 dieną mokykla gavo sertifikatą, patvirtinantį Olweus mokyklos vardo suteikimą
2018–2019 ir 2019 – 2020 m.m.
Palyginus 2015 ir 2019 metų apklausų rezultatus, progimnazijoje patyčių atvejų sumažėjo 2,76 karto (2015 m. – 26,8 % apklaustų mokinių patyrė
patyčias 2019 m. – 9,7% )
PROGIMNAZIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI
Progimnazija dirba laikydamasi Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos numatytų reikalavimų, skatina mokinius, visus darbuotojus ir
mokinių tėvus laikytis teigiamo požiūrio į progimnazijoje vykdomą prevencinę veiklą ir bendradarbiauti, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir
smurto.
TIKSLAS :
Taikant Olweus programos prevencines priemones ir procedūras ugdyti bendruomeniškumą bei kurti saugią progimnazijos aplinką.
UŽDAVINIAI:
1. Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standarto reikalavimų.
2. Klasės valandėlių metu išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.
3. Renginių metu įtraukti progimnazijos bendruomenę į bendrą veiklą prieš patyčias.
4. Vykdant priežiūrą užtikrinti tinkamą progimnazijos darbuotojų budėjimą pertraukų metu.
5. Mokyklos vadovams ir programos koordinatorei konsultuoti klasių auklėtojus patyčių prevencijos vykdymo klausimais.

Eil.Nr. Veikla
1.

Darbuotojų paskirstymas į

Laikotarpis

Atsakingas

Dokumentas, pildymo laikas

Rugsėjo mėn.

Koordinatorė Ramutė Vitienė

Direktoriaus įsakymas, rugsėjo
mėn.

Iki rugsėjo 30 d.

Programos koordinatorė
Ramutė Vitienė, laikinai
einantis direktoriaus pareigas

Direktoriaus įsakymas, rugsėjo
mėn.

mokymosi ir supervizijų
grupes (MSG) (išvykus arba
atvykus naujiems darbuotojams)
darbuotojams.
2.

OPKUS plano rengimas, aptarimas
VGK posėdyje, tvirtinimas

Gintautas Draugelis
3.

OPKUS plano skelbimas
progimnazijos internetinėje svetainėje

Rugsėjo mėn.

Koordinatorė Ramutė Vitienė

4.

Darbuotojų susirinkimas

Du kartus per metus
(rugpjūčio, birželio
mėn.)

Laikinai einantis direktoriaus
pareigas Gintautas Draugelis

5.

Naujų darbuotojų mokymai

Lapkričio mėn.

Koordinatorė Ramutė Vitienė, R3, pildoma pasibaigus
instruktorė Kristina
mokymams
Baranauskienė

6.

Progimnazijos darbuotojų budėjimas
pertraukų metu

Visus mokslo metus

Laikinai einantis direktoriaus
pareigas Gintautas Draugelis,
direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Daiva Čepanonienė,
Aušra Jankauskienė,
koordinatorė Ramutė Vitienė

7.

5 MSG užsiėmimai

Rugsėjo 2 d. - 10 val.
Spalio 29 d. - 10 val.
Gruodžio 29 d. - 10 val.
Vasario 15 d. - 10 val.
birželio 22 d. - 10 val.

Koordinatorė Ramutė Vitienė, R1, pildoma pasibaigus
MSG vadovai
užsiėmimui

C4 pildoma pasibaigus
susirinkimui

Direktoriaus patvirtintas
“Darbuotojų budėjimo
grafikas” (rugsėjo, sausio
mėn.)

8.

Klasių valandėlės

Du kartus per mėnesį

Klasių auklėtojai,
koordinatorė Ramutė Vitienė

9.

Konsultacijos klasių auklėtojams dėl
patyčių prevencijos, dokumentacijos
pildymo

Pagal poreikį

Koordinatorė Ramutė Vitienė

10.

Individualūs pokalbiai su mokiniais,
įtariamų ir faktinių patyčių atvejų
analizė

Mokslo metų eigoje

Klasių auklėtojai

11.

Naujai atvykusių mokinių
supažindinimas su Olweus patyčių
prevencijos programos taisyklėmis,
nuobaudų kopėtėlėmis

Mokslo metų eigoje
atvykus naujam
mokiniui

Koordinatorė Ramutė Vitienė,
klasių auklėtojos

12.

OPKUS auditas

Pagal Nacionalinės
švietimo agentūros
pranešimą

Laikinai einanatis direktoriaus
pareigas Gintautas Draugelis,
koordinatorė Ramutė Vitienė

13.

Mokinių apklausa

Lapkričio mėn.

Laikinai einanatis direktoriaus Direktoriaus įsakymas,
pareigas Gintautas Draugelis, lapkričio mėn.
koordinatorė Ramutė Vitienė

14.

Mokinių apklausos rezultatų
pristatymas MSG vadovams,
koordinacinio komiteto nariams

Sausio mėn.

Instruktorė Kristina
Baranauskienė, koordinatorė
Ramutė Vitienė

15.

Mokinių tarybos užsiėmimai

Du kartus per mokslo
metus

Mokinių tarybos kuratorė
Neringa Šalugaitė

C3, R4, pasibaigus užsiėmimui

16.

Tėvų (globėjų, rūpintojų)
informavimas apie patyčių prevencijos
veiklą, nuobaudų kopėtėles, mokinių
apklausos rezultatus.

Mokslo metų eigoje

Laikinai einanatis
direktoriaus pareigas
Gintautas Draugelis,
koordinatorė Ramutė Vitienė,
klasių vadovai

Susirinkimų protokolai, įrašai
Tamo dienyne, pasibaigus tėvų
susirinkimamas

17.

Pastebėtų patyčių atvejų fiksavimas

Visus mokslo metus

Koordinatorė Ramutė Vitienė

Patyčių registracijos žurnalas

Pildoma Tamo dienyne skiltyje
Klasės veikla - “ Olweus
klasės valandėlės", po
kiekvienos klasės valandėlės

Klasės auklėtojo atmintinė
C2 forma. Pasibaigus I ir II
mokslo metų pusmečiams

,,Nuobaudų kopėtėlių“, įtariamų arba
faktinių patyčių atvejų sprendimo
procedūros (P1) taikymas.

patyčių atvejų registracijos
protokolai

18.

Patyčių ir netinkamo elgesio žurnalo,
peržiūra.

Kartą per mėnesį

Koordinatorė Ramutė Vitienė,
direktoriaus pavaduotoja
Daiva Čepanonienė

19.

Stendai klasėse: ,,Mūsų mokyklos
taisyklės prieš patyčias”, ,,Nuobaudų
kopėtėlės” ir kt.

Rugsėjo mėn.

Direktoriaus pavaduotoja
Daiva Čepanonienė, klasių
auklėtojos, koordinatorė
Ramutė Vitienė

20.

Paprastų nukrypimų fiksavimas ir
šalinimas.

Visus mokslo metus

Progimnazijos darbuotojai
pastebėję nukrypimą

21.

Konsultacijos su programos instruktore Mokslo metų eigoje

Programos koordinatorė
Ramutė Vitienė

22.

,,Patyčių dėžutės” pristatymas
mokytojams ir mokiniams

Rugsėjo mėn.

Programos koordinatorė
Ramutė Vitienė

23.

Penktokų adaptacijos tyrimas

Sausio mėn.

Koordinatorė Ramutė Vitienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Daiva Čepanonienė,
klasių vadovai

24.

Penktokų adaptacijos tyrimo
pristatymas mokinių tėvams bei
dėstantiems mokytojams bendro
susirinkimo metu

Vasario mėn

Koordinatorė Ramutė Vitienė,
5 – ų klasių auklėtojos

25.

,,Tolerancijos dienos” renginiai

Lapkričio mėn. pagal
atskirą planą.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Daiva Čepanonienė,
koordinatorė Ramutė Vitienė

26.

Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,BE
PATYČIŲ”

Kovo mėn. pagal atskirą
planą

Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Daiva Čepanonienė,

Nukrypimų šalinimo forma A1
kai nustatomas paprastas
nukrypimas

Aušra Jankauskienė,
koordinatorė Ramutė Vitienė
27.

Erasmus+ projektas “Grafinių trumpų
istorijų rinkinys: kaip ugdyti
socialinius įgūdžius, pilietiškumo
jausmą ir užkirsti kelią kibernetinėms
patyčioms”

2018 -2020 m. m.

Projektinio darbo specialistė
Simona Užkurienė,
direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Daiva Čepanonienė,
programos koordinatorė
Ramutė Vitienė

2019-2021 m.m.

Projektinio darbo specialistė
Simona Užkurienė,
direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Daiva Čepanonienė,
programos koordinatorė
Ramutė Vitienė

Dalyvaujančios šalys: Lietuva,
Ispanija, Italija, Dižioji Britanija.
Dėl epidemiologinės situacijos veiklos
vykdomos nuotoliniu būdu, pagal
atskirą planą.
28.

Erasmus+ projektas “Draugai prieš
patyčias”
Dalyvaujančios šalys: Lietuva,
Ispanija, Rumunija, Turkija,
Portugalija
Dėl epidemiologinės situacijos veiklos
vykdomos nuotoliniu būdu, pagal
atskirą planą.

29.

Mokinių tarybos inicijuotos veiklos
prieš patyčias

Mokslo metų eigoje
pagal mokinių tarybos
planą

Mokinių tarybos kuratorė
Neringa Šalugaitė

30.

Progimnazijos diena

Gegužės mėn. pagal
atskirą planą

Laikinai einantis direktoriaus
pareigas Gintautas Draugelis,
direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Daiva Čepanonienė,
Aušra Jankauskienė,
projektinio darbo specialistė
Simona Užkurienė

31.

Informuoti progimnazijos
bendruomenę apie vykdomas veiklas,
skirtas patyčių mažinimui (mokyklos
intenetinėje svetainėje, progimnazijos
facebook paskyroje, internetiniuose
žiniasklaidos puslapiuose.)

Mokslo metų eigoje

Programos koordinatorė
Ramutė Vitienė

Planas parengtas 2020/2021 mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.
Planas skelbiamas internetiniame progimnazijos puslapyje.

Parengė, Ramutė Vitienė, Olweus programos koordinatorė

____________________________________________

