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PLANAS
2018-2019 m.m.

GIMNAZIJOS APRAŠYMAS
2018 metų pavasarį vykdyto audito metu Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija
dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama
Olweus mokykla 2018-2019 ir 2019-2020 mokslo metams.
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 75 darbuotojai, iš jų 40 pedagoginiai, iš jų 3 vaikų priežiūros darbuotojos, 32 techninis ir pagalbinis personalas. Gimnazijoje dirba pagalbos vaikui specialistės: psichologė,
socialinė pedagogė, logopedė, 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. 2018 m. rugsėjo
1 d. gimnazijoje mokėsi 335 mokiniai. 2 mokiniai turi fizinę negalią, 1 mokosi pagal
individualizuotą, 5 pagal pritaikytą ugdymo programą. Kaip ir visoje šalyje, daugėja vaikų, turinčių
elgesio, socializacijos problemų.
Skatinant gimnazijos bendruomenės narių bendravimą, bendradarbiavimą ir atvirumą,
rengiamos ir įgyvendinamos visą mokyklos bendruomenę įtraukiančios veiklos, padedančios kurti
saugią modernią mokyklą. Didelis dėmesys skirtas renginių organizavimui, puoselėjant senąsias ir
kuriant naujas tradicijas, stiprinant mokyklos narių tarpusavio ryšį: „Tolerancijos diena“, „Veiksmo
savaitė „Be patyčių“ , Olweus gimtadienio šventės.
Kuo mes esame stiprūs? Mokytojais, kurie geba įgyvendinti puikias idėjas, švietimo
pagalbą teikiančiais specialistais, techniniu personalu, jau esamų tradicijų puoselėjimu bei naujų
kūrimu. Visi gimnazijos darbuotojai rūpinasi, kad mokiniai jaustųsi saugiai.
Gimnazija yra moderni, nuolat besimokanti, atvira naujovėms ir bendruomenei. 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.

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:
1. Laikytis prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių OLWEUS patyčių prevencijos
programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų.
Uždaviniai:
1. Laikytis Olweus programos standarto 12 punktų reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti
reikalaujamus dokumentus.

2. Vesti nuolatinius, sistemingus pokalbius patyčių tema su mokiniais klasėse ir
individualiai ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį 5-10 klasėse po 45 min., 1-4 klasėse po 25
min.
3. Skatinti gimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, taikyti
patyčių drausminimo sistemą, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose.

4. Suaugusiems budėti pertraukų metu.
5. Nuolatos vesti dialogą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apie mokyklos veiklą,
nukreiptą prieš patyčias;
6. Atsižvelgiant į 2017 metų apklausos rezultatus , ypatingą dėmesį skirti 4 ir 5 klasei, kur patyčių
reiškimasis nesikeičia arba keičiasi nežymiai.

7. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus.
Eil.Nr

Veiklos turinys

Laikotarpis

Dokumentas ir jo pateikimo Atsakingas
terminas
asmuo
1. Laikytis Olweus programos standarto 12 punktų reikalavimų, OPKUS plano, laiku
pildyti reikalaujamus dokumentus.

1

2

3

OPKUS plano
rengimas,
tvirtinimas
Gimnazijos
darbuotojų
susirinkimai, skirti
aptarti kokybės
planą, tolimesnes
veiklas
Gimnazijos
darbuotojų
susirinkimai, skirti
aptarti tyrimų

2018 m. rugsėjo
mėn.

Direktoriaus įsakymas.
Planas iki rugsėjo 10 d.

2018 m.
rugpjūčiorugsėjo mėn.

Direktoriaus atmintinė C1
iki palaikomojo
audito ir darbuotojų
atmintinė C4 po susirinkimo

2017 m. kovo
mėn.

Direktoriaus atmintinė C1
iki palaikomojo audito ir
darbuotojų atmintinė C4 po
susirinkimo

Vaiko gerovės
komisija
Direktorė D.Zuzo
Direktorė D.Zuzo

Direktorė D.Zuzo

4

5

6

rezultatus, MSG
susirinkimus,
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

7

2 Mokinių Tarybos
susirinkimai per
mokslo metus
aptariant OPKUS
programos vykdymo
reikalavimus

8

Mokymai naujiems
darbuotojams

9

Rugsėjo mėn.
arba mokslo
metų eigoje
atvykus naujam
mokiniui

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

Klasių vadovai

2018 m.
rugsėjis

Direktoriaus įsakymas

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

Mokinių
atostogų metu:
rudens
(lapkritis)
žiemos
(sausis), žiemos
(vasaris),
pavasario
(balandis),
vasaros(birželis)
Lapkričio ir
kovo mėn

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

MSG lyderiai
Direktorė D.Zuzo

R4 iš karto, pasibaigus
susirinkimui

Spalis-Lapkritis

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

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

Anketinė mokinių
Lapkričio mėn.
Direktorė D.Zuzo
apklausa Olweus
klausimynu
2. Vesti nuolatinius, sistemingus pokalbius patyčių tema su mokiniais klasėse ir

individualiai ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį 5-10 klasėse po 45 min., 1-4 klasėse po
25 min.
1

2

3

4.

Keturių patyčių
prevencijos taisyklių
aktyvus ir nuoseklus
taikymas
1-8 ir I-IIG Olweus
klasių valandėlių
vedimas
Klasių auklėtojų
vedamų valandėlių
pildomos
dokumentacijos
apžvalga
Dalyvavimas
Veiksmo savaitėje
„Be patyčių‘2019“

Mokslo metų
eigoje

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

Klasių vadovai

Du kartus per
mėnesį

Įrašas el. dienyne iš karto po
klasės valandėlės

Klasių vadovai

2 kartus per
mokslo metus

Klasės auklėtojo atmintinė
C2, klasės valandėlės forma
R2 arba išrašas iš el.
dienyno

Klasių vadovai

Kovas

Klasės auklėtojų
auklėjamieji planai

Klasių vadova,
Soc.pedagogė
Tatjana Babkina,
Psichologė Rima
Česokienė

3. Skatinti gimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale,
taikyti patyčių drausminimo sistemą, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose.
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3

4

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 MSG protokolas R1 iš karto
metu
po susitikimo

MSG vadovai

Mokslo metų
eigoje

Patyčių registracijos
žurnalas, patyčių atvejų
registracijos protokolai

Mokslo metų
eigoje

Nukrypimų šalinimo forma
A1 kai nustatomas paprastas
nukrypimas

Rimtų/sistemingų
nukrypimų
fiksavimas ir
šalinimas

Mokslo metų
eigoje

Nukrypimų šalinimo forma
A2 kai nustatomas
nukrypimas

Gimnazijos
darbuotojai,
įtardami arba
pastebėję
patyčias
Gimnazijos
darbuotojai
pastebėję
nukrypimą
Direktorė D.Zuzo

4. Suaugusiems budėti pertraukų metu.
1

2

4

1

2

3

4

5

Budėjimo
gimnazijoje grafiko
sudarymas ir
koregavimas

Rugsėjis ir
sausis

Tėvų (globėjų,
rūpintojų)
informavimas apie
patyčių prevencijos
veiklą, nuobaudų
kopėtėles per klasės
tėvų susirinkimus
Tėvų (globėjų,
rūpintojų)
informavimas apie
apklausos rezultatus
per klasės tėvų
susirinkimus
Kiti bendri klasės ir
tėvų renginiai,
susitikimai
Šeimos dienos
organizavimas
gimnazijoje,
susitikimai su
administracija,
specialistais

I-ame mokslo
metų pusmetyje
pagal klasių
vadovų darbo
planus

Pagal klasių
vadovų darbo
planus
2018 m.
gegužės mėn.

Klasių vadovų darbo planai

Klasių vadovai

Direktoriaus įsakymas dėl
renginio organizavimo

Informacijos apie
patyčias ir jų

Mokslo metų
eigoje

www.rapolioniogimnazija.lt

Direktorius,
pavaduotoja
ugdymui
E.Kiriuškinienė,
programos
koordinatorė
R.Česokienė
OPPKK

Dir.pavaduotoja
ugdymui
E.Kiriuškinienė,
programos
koordinatorė
R.Česokienė
Gimnazijos vadovų
Mokslo metų
Direktorė
pasitarimai dėl
eigoje
D.Zuzo,
budėjimo gerinimo
dir.pav.ugdymui
E.Kiriuškinienė
Pastabų ir
1 kartą per
Direktorė
komentarų apie
savaitę
D.Zuzo,
budėjimą išsakymas
(pirmadienis)
dir.pav.ugdymui
E.Kiriuškinienė
5. Nuolatos vesti dialogą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apie mokyklos
veiklą, nukreiptą prieš patyčias.
Direktoriaus atmintinė C1
Direktorė
iki susitikimo,
D.Zuzo,
klasės vadovo atmintinė C2 Klasių vadovai
iki birželio mėn. ir gruodžio
mėn., susirinkimų protokolai

Kovas –
balandis (pagal
kl. vadovų
veiklos planus)

Klasių vadovai

prevenciją
skelbimas
gimnazijos
internetiniame
puslapyje
6. Atsižvelgiant į 2017 metų apklausos rezultatus , ypatingą dėmesį skirti 4 ir 5 klasei, kur
patyčių reiškimasis nesikeičia arba keičiasi nežymiai.

1

Klasės valandėlė su
4 klasės mokiniais ir
tėvais.
Klasės valandėlė su
5 klasės mokiniais ir
jų tėvais

2018 spalis,
2019 sausis

1

Konsultacijos su
programos
instruktore

Mokslo metų
eigoje

„Kad mokykloje visiems
būtų smagu ir gerą“

Kl. aukl.Renata
Petrovskienė,
Rima Česokienė
2
2018 spalis,
„Kad mokykloje visiems
Kl. aukl. Tatjana
2019 sausis
būtų smagu ir gerą“
Babkina,
Psichologė Rima
Česokienė
7. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus.
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.

