2017-2018 m.m. ugdymo plano priedas Nr.9
ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS)
PLANAS 2017 - 2018 MOKSLO METAMS

GIMNAZIJOS APRAŠYMAS
Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija yra Šalčininkų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Pagrindinės veiklos sritys: ikimokyklinis, priešmokyklinis,
pradinis,
pagrindinis ir vidurinis ugdymas bei kita švietimui būdinga paslaugų veikla. Paskirtis - bendrojo
lavinimo mokykla. Mokymo forma - dieninė. Steigėjas - Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
Gimnazijoje dirba 84 darbuotojai, iš jų 45 pedagoginiai, iš jų 3 mokytojų padėjėjos, 39 - techninis
ir pagalbinis personalas. Gimnazijoje dirba pagalbos vaikui specialistės: psichologė, socialinė
pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija
bendradarbiauja su Eišiškių seniūnija, Šalčininkų rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos
tarnyba, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis ir institucijomis. 2017 m. sausio mėn.
gimnazijoje mokėsi 345 mokiniai. 4 mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal poreikį
teikiama teikiama švietimo pagalba( numatytos dalykų konsultacijos, išlyginamasis lietuvių kalbos
kursas mokiniams, atvykusiems iš mokyklų, kuriose dėstoma tautinės mažumos kalba, grįžusiems
iš užsienio). Gimnazijoje mokosi lenkų, lietuvių, čigonų ir rusų tautybių vaikai. Kaip ir visoje
šalyje, daugėja vaikų, turinčių elgesio, socializacijos problemų.
Visi gimnazijos darbuotojai rūpinasi, kad mokiniai jaustųsi saugiai. Gimnazija yra
moderni, nuolat besimokanti, atvira naujovėms ir bendruomenei. 2015-2016 m.m. gimnazija diegė
OLWEUS PPP programą. Dalyvavo visi gimnazijos darbuotojai. Vyko mokymosi ir supervizijų
užsiėmimai, kurių metu buvo mokomasi, kaip atpažinti patyčias, jas stabdyti ir kokiomis
priemonėmis prieš jas kovoti.
2016 m. lapkričio mėnesį atlikta apklausa parodė, kad patyčių mastas sumažėjo 13,6
proc. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradedama įgyvendinti nuo 2017
m. kovo mėn. Gimnazija sieks tapti sertifikuota OLWEUS vardo gimnazija.
Gimnazijoje sudarytos geros sąlygos vykdyti įvairias neformaliojo švietimo veiklas,
prevencines programas. Yra aktų, sporto, šokio salės, Žaidimų kambarys, lauko žaidimų vaikams
aikštelė, 2 informacinių technologijų klasės, dalykų kabinetai aprūpinti kompiuteriais bei
multimedija, veikia internetinis ryšys. Gimnazija yra netoli Eišiškių miestelio centro, jos teritorija
aptverta.
Kiekvienais metais gimnazija dalyvauja akcijoje „Savaitė be patyčių", „Tolerancijos
dienos“ minėjime. Organizuoja labai įvairią kultūrinę pažintinę veiklą, kurioje dalyvauja ir Eišiškių
miestelio bendruomenė. Gimnazijos bendruomenė turi gilias tradicijas ir jas puoselėja: turi savo
himną, vėliavą, uniformą, tradicines šventes. 5-8 klasėse kaip atskiras dalykas dėstoma Etninė
kultūra.
Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija – lietuviškos kultūros židinys Eišiškių krašte.

Tikslas:
Palaikyti gimnazijoje saugią aplinką, skatinti pozityvų mokinių elgesį, netoleruoti patyčių ir
nepriimtino elgesio siekiant „Olweus“ mokyklos statuso.

Uždaviniai:
1. Skatinti klasių vadovus reguliariai vesti klasių valandėles patyčių prevencijos tematika , konsultuoti

klasių vadovus pildant dokumentaciją.
2. Laikytis Olweus programos standarto 12 punktų reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti reikalaujamus
dokumentus.

3. Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.
4. Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvų bendruomenę įtraukiant juos į bendras
veiklas.
5. Skatinti gimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, taikyti patyčių
drausminimo sistemą, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose.
6. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus.

Eil.Nr

Veiklos turinys

Laikotarpis

Dokumentas ir jo pateikimo Atsakingas asmuo
terminas
1. Skatinti klasių vadovus reguliariai vesti klasių valandėles patyčių prevencijos tematika , konsultuoti
klasių vadovus pildant dokumentaciją.
1
Keturių patyčių
Mokslo metų
Klasės auklėtojo atmintinė
Klasių vadovai
prevencijos taisyklių eigoje
C2 iki vasario mėn. ir iki
aktyvus ir nuoseklus
birželio mėn.
taikymas
2
1-8 ir I-IIG Olweus
Du kartus per Įrašas el. dienyne iš karto po Klasių vadovai
klasių valandėlių
mėnesį
klasės valandėlės
vedimas
3
Klasių auklėtojų
2 kartus per
Klasės auklėtojo atmintinė
Klasių vadovai
vedamų valandėlių
mokslo metus C2, klasės valandėlės forma
pildomos
R2 arba išrašas iš el.
dokumentacijos
dienyno
apžvalga
2. Laikytis Olweus programos standarto 12 punktų reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti
reikalaujamus dokumentus.
4
OPKUS plano
2017 m. kovo Direktoriaus įsakymas.
Vaiko gerovės
rengimas, tvirtinimas mėn.
Planas iki kovo 10 d.
komisija
Direktorė D.Zuzo
5
Gimnazijos
2017 m.
Direktoriaus atmintinė C1
Direktorė D.Zuzo
darbuotojų
rugpjūčioiki palaikomojo
susirinkimai, skirti
rugsėjo mėn.
audito ir darbuotojų
aptarti kokybės
atmintinė C4 po susirinkimo
planą, tolimesnes
veiklas
6
Gimnazijos
2017 m. kovo
darbuotojų
mėn.
susirinkimai, skirti
aptarti tyrimų
rezultatus, MSG
susirinkimus,

7

8

9

vykdomas klasės
valandėles ir pan.
Naujai atvykusių
mokinių
supažindinimas su
Olweus patyčių
prevencijos
programos
taisyklėmis
Darbuotojų
paskirstymas į
mokymosi ir
supervizijų grupes
(MSG) (išvykus arba
atvykus naujiems
darbuotojams)
5 MSG susitikimai.
Susitikimų temos
numatomos
atsižvelgiant į
aktualijas
gimnazijoje

10

2 mokinių tarybos
susirinkimai per
mokslo metus
aptariant OPKUS
programos vykdymo
reikalavimus

11

Mokymai naujiems
darbuotojams

Rugsėjo mėn.
arba mokslo
metų eigoje
atvykus
naujam
mokiniui

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

Klasių vadovai

Kovo mėn.

Direktoriaus įsakymas

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

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

Programos
koordinatorė
R.Česokienė,
dir.pavaduotoja
ugdymui
G.Šibekienė,
direktorė D.Zuzo
MSG lyderiai
Direktorė D.Zuzo

Rugsėjisspalis

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

R4 iš karto, pasibaigus
susirinkimui

Mokytojas,
koordinuojantis
mokinių tarybos
darbą –
T.Beržanska,
programos
koordinatorė
R,Česokienė
Instruktorė
J.Večerskienė,
Direktorė D.Zuzo

Anketinė mokinių
Lapkričio
Direktorė D.Zuzo
apklausa Olweus
mėn.
klausimynu
3. Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.
13
Budėjimo
Rugsėjis ir
Dir.pavaduotoja
gimnazijoje grafiko
sausis
ugdymui
sudarymas ir
E.Kiriuškinienė,
koregavimas
programos
koordinatorė
R.Česokienė
14
Gimnazijos vadovų
Mokslo metų
pasitarimai dėl
eigoje
budėjimo gerinimo
12

4. Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvų bendruomenę įtraukiant juos į bendrą
veiklą.
15
Tėvų (globėjų,
I-ame mokslo Direktoriaus atmintinė C1
Direktorė
rūpintojų)
metų
iki susitikimo,
D.Zuzo,
informavimas apie
pusmetyje
klasės vadovo atmintinė C2 Klasių vadovai
patyčių prevencijos
pagal klasių
iki birželio mėn. ir gruodžio
veiklą, nuobaudų
vadovų darbo mėn., susirinkimų protokolai
kopėtėles per klasės
planus
tėvų susirinkimus
16
Tėvų (globėjų,
Kovas –
rūpintojų)
balandis
informavimas apie
(pagal kl.
Klasių vadovai
apklausos rezultatus vadovų
per klasės tėvų
veiklos
susirinkimus
planus)
17
Kiti bendri klasės ir
Pagal klasių
Klasių vadovų darbo planai
Klasių vadovai
tėvų renginiai,
vadovų darbo
susitikimai
planus
18
Šeimos dienos
2017 m.
Direktoriaus įsakymas dėl
Direktorius,
organizavimas
gegužės mėn. renginio organizavimo
pavaduotoja
gimnazijoje,
ugdymui
susitikimai su
E.Kiriuškinienė,
administracija,
programos
specialistais
koordinatorė
R.Česokienė
19
Informacijos apie
Mokslo metų
www.rapolioniogimnazija.lt OPPKK
patyčias ir jų
eigoje
prevenciją skelbimas
gimnazijos
internetiniame
puslapyje
5. Skatinti gimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, taikyti
patyčių drausminimo sistemą, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose.
20

21

22

MSG susitikimų
metu aptarti
pastebėtus patyčių
atvejus, skatinti
darbuotojus juos
žymėti patyčių
registravimo žurnale.
Nuobaudų kopėtėlių,
įtariamų arba faktinių
patyčių atvejų
sprendimo
procedūros taikymas
Paprastų nukrypimų
fiksavimas ir
šalinimas

MSG
susitikimų
metu

MSG protokolas R1 iš karto
po susitikimo

MSG vadovai

Mokslo metų
eigoje

Patyčių registracijos
žurnalas, patyčių atvejų
registracijos protokolai

Gimnazijos
darbuotojai,
įtardami arba
pastebėję patyčias

Mokslo metų
eigoje

Nukrypimų šalinimo forma
A1 kai nustatomas paprastas
nukrypimas

Gimnazijos
darbuotojai
pastebėję
nukrypimą

Rimtų/sistemingų
Mokslo metų
Nukrypimų šalinimo forma
Direktorė D.Zuzo
nukrypimų
eigoje
A2 kai nustatomas
fiksavimas ir
nukrypimas
šalinimas
6. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus.
23

24

25

Konsultacijos su
programos
instruktore
OPPKK susitikimas
su programos
instruktore

Mokslo metų
eigoje
2016 m.
gruodžio mėn.

OPPKK protokolas

Programos
koordinatorė
R.Česokienė
Programos
koordinatorė
R.Česokienė

OPKUS veiklos planas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.
Planas skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo bei visuotiname mokinių tėvų susirinkimuose,
gimnazijos stende, gimnazijos internetiniame puslapyje http://www.rapolioniogimnazija.lt/veikla/OLWEUS
programa/ OPKUS segtuve.

