
1

MAŽEIKIŲ R. ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJA
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2018-2019 M.M.

I. Gimnazijos aprašymas
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, o jos

savininkas Mažeikių rajono savivaldybė. Mokyklą kuruoja Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyrius.
Po vykusios 2013 metų spalio mėn akreditacijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Židikų
Marijos Pečkauskaitės vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
Šiuo metu ugdymo institucijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos.
Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazija renovuojama ir jau dabar išsiskiria estetine aplinka, yra patraukli
ilgamečiu sėkmingu darbu, tradicijomis, sukaupta darbo patirtimi.
Dabar mokykloje dirba 2 administracijos nariai, 28 pedagogų, 22 aptarnaujančio personalo, 3 pagalbos mokiniui
specialistai ( socialinė pedagogė, psichologė ir specialioji pedagogė- logopedė). Mokykloje mokosi 200
mokinių. Mokykloje yra sporto ir aktų salės, biblioteka su skaitykla,  multifunkcinis sporto aikštynas, valgykla,
mokyklos bendrabutis, informacinių technologijų klasė, 2018 metų pavasarį  atidaryta 3D klasė, įrenginėjama
gamtamokslė labaratorija. Visur veikia internetinis ryšys, mokyklos koridoriai stebimi vaizdo kamerimis,
atnaujinamos IT ir kitos mokymosi priemonės, visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. Gimnazija
naudojasi elektroniniu dienynu, turi interneto svetainę, todėl yra galimybė aktualią informaciją greitai pateikti
gimnazijos bendruomenei. Gimnazija yra Židikų miestelio centre, jos teritorija neaptverta, tačiau stebima
vaizdo kameromis. Gimnazijoje yra sudarytas ir direktoriaus patvirtintas smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Kaip ir visoje šalyje, daugėja vaikų, turinčių elgesio, socializacijos
problemų.
Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono
savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Gimnazijoje
įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. pagal trišalę sutartį pasirašytą
2017m. kovo 1 d. Nr. 3ESF3- 3 Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centro (SPPC) ir Olweus programos instruktoriaus vykdoma ilgalaikė socialines ir emocines
kompetencijas ugdanti Olweus patyčių prevencijos programa – OPKUS.
Gimnazija  įgyvendindama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujasi OPKUS standartu.

II. Gimnazijos filosofija ir vertybės
Ugdymas ir ugdymasis grindžiamas humanistine demokratine ugdymo filosofija, pilietinio

sąmoningumo ir tautinės savimonės puoselėjimu, mokymu protauti, bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybinių
galių skatinimu, savarankiškumu ir gebėjimu naudotis informacinėmis technologijomis.

Bendruomenės narių veiklos filosofija pagrįsta bendražmogiškomis vertybėmis, krikščioniškomis
tradicijomis, nuostata į vaiką, gebantį mokytis visą gyvenimą.

III. Situacijos apibudinimas įgyvendinant patyčių prevencijos Olweus programą

Lapkričio mėn. Antroje pusėje gimnazijoje vyks mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių
situaciją mokykloje.
2017 m. rudenį atliktų mokinių tyrimų rezultatai rodo, kad mokykloje patyčių padaugėjo 19,6%. Šį skaičių
įtakojo mokinių padidėjęs mokinių skaičius iš kitų mokyklų dėl mokyklų reorganizavimo. Didelę reikšmę turi
patyčių išaugimui prie mokyklos esantis bendrabutis, kuriame dažniausiai glaudžiasi mokiniai iš asocialių
šeimų, iš Mažeikių globos namų ar Mažeikių miesto asocialių šeimų su tikslu apsaugoti vaiką nuo
psichotropinių medžiagų vartojimo ar kitų psichologinio smurto apraiškų.    Dažniausiai patyčios vyksta tarp
bendraklasių. Padaugėjo žodinių bei kibernetinių patyčių atvejų. Yra ir pozityvių dalykų:   sumažėjęs
bestyčiojančių mokinių skaičius, trečdaliu sumažėjo skaičius tų mokinių, kurie linkę su niekuo neskalbėti apie
patiriamas patyčias, padidėjo skaičius mokinių, kurie  yra linkę pasisakyti apie patiriamas patyčias mokykloje.
Išaugo pasitikėjimas klasės auklėtojais ir kitais suaugusiais mokykloje.
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IV. Gimnazijos siekiai
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija siekia mažinti patyčių mastą gimnazijoje 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 vyks Mokymosi ir
Supervizijų grupių (MSG) susirinkimai, aptariant šių susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje reguliariai bus vedamos klasės valandėlės patyčių/bendravimo
tematika bei bendradarbiaujama su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo mokykloje. Mokyklos
bendruomenės nariai laikysis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei
veiksmų incidentų metu. 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. Visa tai padės užtikrinti saugią mokymo/si aplinką.

V. Gimnazijos įsipareigojimai OPPP
Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymu, ŠMM ministro rekomendacijomis dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus
įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Mažeikių  rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos
nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant
sumažinti patyčių mąstą gimnazijoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus programos standartu.

VI. Tikslai ir uždaviniai

Tikslas:
Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, gimnazijoje kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos
bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.

Uždaviniai:
1. Numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti.
2. Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, jų paplitimą mokinių tarpe, mokyti mokinius bendrauti ir
bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus.
3. Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.
4. Visam gimnazijos personalui taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras.

VII. Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas

Eil.
nr.

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo
pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

1. OPKUS plano rengimas,
tvirtinimas

Rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymas.
Planas iki rugsėjo 10 d.

Vaiko gerovės komisija,
Direktorė

2. Gimnazijos darbuotojų
susirinkimai, skirti aptarti
kokybės planą, tolimesnes
veiklas

Rugpjūčio-
rugsėjo mėn.

Direktoriaus atmintinė
C1 iki palaikomojo
audito ir darbuotojų
atmintinė C4 po
susitrinkimo.
R2 klasės valandėlės
forma

Koordinatorius

3. Gimnazijos darbuotojų
susirinkimai, skirti aptarti
tyrimų rezultatus, MSG

Sausio - vasario
mėn.
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Eil.
nr.

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo
pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

susirinkimus, vykdomas
klasės valandėles, OPPP
procedūras (dokumentą Nr.
P1)

4. Budėjimo gimnazijoje
grafiko sudarymas ir
koregavimas

Rugsėjo ir sausio
mėn.

Direktoriaus įsakymas,
budėjimo tvarkaraštis
direktoriaus atmintinė C1
iki palaikomojo
susitikimo

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

5. Darbuotojų paskirstymas į
mokymosi ir supervizijų
grupes (MSG) (išvykus
arba atvykus naujiems
darbuotojams)

Rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymas OPPKK, programos
koordinatorius

6. 5 MSG susitikimai.
Susitikimų temos
numatomos atsižvelgiant į
aktualijas gimnazijoje

Mokinių atostogų
metu: rudens,
Kalėdų, žiemos,
Velykų, vasaros
(birželio mėn.)

MSG protokolas R1 iš
karto po susitikimo
Direktoriaus atmintinė
C1 iki palaikomojo
susitikimo

MSG lyderiai,
Programos koordinatorius

7. Mokymai naujiems
darbuotojams

Mokslo metų
eigoje

Naujų darbuotojų
mokymo kursų forma R3
iš karto, pasibaigus
mokymams
Direktoriaus atmintinė
C1 iki palaikomojo
susitikimo

Instruktorė,
Direktorė

8. Naujai atvykusių mokinių
supažindinimas su Olweus
patyčių prevencijos
programos taisyklėmis

Rugsėjo mėn.
arba mokslo metų
eigoje atvykus
naujam mokiniui

Klasės valandėlės forma
R2 arba el. dienyne iš
karto po klasės
valandėlės

Klasių auklėtojai

9. Individualūs pokalbiai su
mokiniais, įtariamų ir
faktinių patyčių atvejų
aptarimas

Mokslo metų
eigoje

Klasės auklėtojo
atmintinė C2 iki vasario
mėn. ir birželio mėn.

Klasių auklėtojai

10. 1-2 mokinių tarybos
susirinkimai per mokslo
metus, skirti aptarti Olweus
programos eigą, veiklą,
mokinių iniciatyvas, tyrimo
rezultatus ir kt.

Lapkričio -
balandžio mėn.

Mokinių tarybos
susirinkimo forma R4 iš
karto, pasibaigus
susirinkimui

Mokytojas,
koordinuojantis mokinių
tarybos darbą

11. Anketinė mokinių apklausa
Olweus klausimynu

Lapkričio mėn. Direktoriaus atmintinė
C1 gavus anketinius
rezultatus

Programos
koordinatorius,
informacinių technologijų
mokytojas

12. Renginiai skirti patyčių
prevencijai:
1. Tolerancijos dienos

Lapkričio mėn. Apie įvykusius renginius
skelbiama gimnazijos
internetiniame

Mokinių taryba,
klasių auklėtojai,
dramos būrelis ir jaunimo
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Eil.
nr.

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo
pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

minėjimas.
2. Akcija „Savaitė be
patyčių".
3. Kūrybinių darbų
konkursai, skirti patyčių
prevencijai

puslapyje www.zidikai.lt teatras, vaiko gerovės
komisija

13. Tėvų (globėjų, rūpintojų)
informavimas apie patyčių
prevencijos veiklą,
nuobaudų kopėtėles per
klasės tėvų susirinkimus

I-ame ir II- ame
mokslo metų
pusmečiuose
pagal klasių
auklėtojų darbo
planus

Direktoriaus atmintinė
C1 iki susitikimo,
klasės auklėtojo
atmintinė C2 iki vasario
mėn. ir birželio mėn.,
susirinkimų protokolai

Direktorė
Klasių auklėtojai

14. Kiti bendri klasės ir tėvų
renginiai, susitikimai

Pagal klasių
auklėtojų darbo
planus

Klasių auklėtojų darbo
planai

Klasių auklėtojai

15. Šeimos dienos
organizavimas gimnazijoje,
susitikimai su
administracija, specialistais

Gegužės mėn. Direktoriaus įsakymas
dėl renginio
organizavimo

Direktorius, pavaduotoja
ugdymui

16. MSG susitikimų metu
aptarti pastebėtus patyčių
atvejus

MSG susitikimų
metu

MSG protokolas R1 iš
karto po susitikimo

MSG vadovai

17. Įtariamų arba faktinių
patyčių atvejų sprendimo
procedūros taikymas (P1)

Mokslo metų
eigoje

Patyčių atvejų
registracijos protokolai

Gimnazijos darbuotojai,
įtardami arba pastebėję
patyčias

18. Skatinti darbuotojus
patyčių atvejus žymėti
patyčių registravimo
žurnale.

Mokslo metų
eigoje

Patyčių registracijos
žurnalas

Gimnazijos darbuotojai,
įtardami arba pastebėję
patyčias

19. Personalo supažindinimas
su nuobaudų kopėtėlėmis
arba jų priminimas

Rugsėjo mėn. Darbuotojų susirinkimo
atmintinė C4, po
susirinkimo

Programos koordinatorius

20. Susutikimas ir
konsultacijos su programos
instruktore

Mokslo metų
eigoje

OPPKK protokolas Programos koordinatorė

21. Sukatyvinti budėjimą
koridoriuose ir kabinetuose
pertraukų metu

Visų mokslo
metų eigoje

Direktoriaus įsakymas,
budėjimo tvarkaraštis

VIII. Plano paruošimas ir tvirtinimas

Planas parengtas 2018-2019 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos Direktoriaus ir įsigalioja nuo
patvirtinimo datos. Planas paskelbtas progimnazijos internetinėje svetainėje www.zidikai.lt
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