PATVIRTINTA
Lazdijų r. Šventežerio mokyklos
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui l. e.
direktoriaus pareigas
2021 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. ŠVMV1-184
2021-2022 M.M. OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS
I.

MOKYKLOS APRAŠYMAS

Šventežerio mokykla –Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio
asmens statusą. Mokykla įkurta 1951 m. (Šventežerio pagrindinė mokykla), 1953 m. reorganizuota
į Šventežerio vidurinę mokyklą. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 4 d.
sprendimu „Dėl Lazdijų r. Šventežerio mokyklos struktūros pertvarkos“ nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.
pakeistas Lazdijų r. Šventežerio mokyklos tipas iš vidurinės mokyklos į pagrindinę, vykdančią
pagrindinio, pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.
Mokykloje dirba 49 darbuotojai, iš jų 32 pedagoginiai, 17 kiti darbuotojai. Mokykloje dirba
švietimo pagalbos specialistai: 2 specialieji pedagogai, logopedas, socialinis pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas. Pagalbą mokiniams teikia 5 mokytojo padėjėjai. 2021-2022 m. m.
į mokyklą atėjo 7 nauji mokiniai. Naujai atvykę mokiniai per pirmąsias klasės valandėles bus
supažindinami su Olweus patyčių prevencine programa. Šiuo metu mokykloje mokosi 119 mokiniai
iš jų vienas mokinys mokomas namuose. 20 mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2021
m. rugsėjo mėn. ugdymas organizuojamas klasių izoliavimo principu, ribojami srautai valgykloje.
Mokykla sudaro lygias galimybes įvairių gebėjimų mokinių kompetencijų vystymui(si),
skatina kūrybišką mokymą(si), ugdo kultūrinę-pilietinę tapatybę bei asmens gebėjimus,
bendradarbiaujanti su mokinių tėvais, užtikrina ugdymo(si) kokybę.
Mokykla veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos
nurodymais, Lazdijų rajono savivaldybės patvirtintais teisės aktais, mokyklos nuostatais. Integruoja
OPKUS į bendrą mokyklos veiklą.
2017-2018 metais mokykloje buvo įgyvendinama Olweus patyčių ir smurto prevencijos
programa. Programoje dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Vyko mokymosi ir supervizijų grupių
susirinkimai, kurių metu buvo mokomasi, kaip atpažinti patyčias, jas stabdyti ir kokiomis
priemonėmis prieš jas kovoti. Nuo 2019 m. spalio mėn. mokykla pradėjo įgyvendinti Olweus
programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). 2020-2021m. m. veiklos buvo tęsiamos, o 2021
m. balandžio-gegužės mėnesiais mokykloje atliktas auditas. Mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas
Olweus mokyklos vardas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams.

Remiantis Olweus mokinių apklausos rezultatais nuo programos įgyvendinimo pradžios yra stebimas
patyčių mažėjimas. Palyginus 20219 m. ir 2020 m. duomenis, buvo stebimas patyčių masto
mažėjimas atitinkamai nuo 13,5% (2019 m.) iki 6,0% (2020 m.)
MOKYKLOS SU OLWEUS PROGRAMA SUSIJUSIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

Mokykla įsipareigoja:
1. vykdyti Oweus mokinių apklausą vieną kartą per metus bei supažindinti mokyklos
bendruomenę su apklausos rezultatais;
2. mokytojų tarybos posėdžių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto
(PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevenciją, išanalizuoti gautus mokinių patyčių
tyrimo rezultatus;
3. organizuoti Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susitikimų, aptariant šių susitikimų
reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus;
4. supažindinti naujus mokyklos bendruomenės narius, mokinius su patyčių prevencijos
programa;
5. reguliariai vesti klasės valandėles patyčių/bendravimo tematika bei bendradarbiauti su
mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo;
6. nuosekliai taikyti keturias patyčių prevencijos taisykles, skirtas ir numatytas procedūras
bei veiksmus incidentų metu;
7. ne mažiau nei vieną kartą per metus peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, prireikus, koreguoti
mokytojų budėjimo per pertraukas planą;
8. skatinti mokinius pasakyti apie pastebėtus patyčių atvejus klasės auklėtojui, budinčiam
mokytojui ar programos koordinatoriui.
III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas: Gerinant klasių valandėlių ir MSG susitikimų kokybę, stiprinti saugią aplinką
mokykloje, mažinti patyčių atvejų pasireiškimą.
Uždaviniai:
1. Atsižvelgiant į mokinių apklausos rezultatus, atkreipti mokytojų dėmesį ir aktyvinti jų
budėjimą mokinių didesnio susibūrimo vietose ( koridoriuose, laiptinėse, klasėse pertraukų metu,
persirengimo kambaryje).
2. Įgyvendinant patyčių prevencinę programą laikytis Olweus programos standarto
reikalavimų.

3.

Stiprinti mokinių tarpusavio santykius, ugdant atsakingą požiūrį į tolerantišką elgesį su

bendraamžiais, organizuojant klasių mokinių atstovų susitikimus.
4.

Didesnį dėmesį skirti aptarnaujančio personalo įtraukimui į programos įgyvendinimą,

ypač skatinti jų dalyvavimą MSG susitikimuose.
5.

Skatinti mokyklos darbuotojus aktyviau fiksuoti ne tik pastebėtas patyčias registracijos

žurnale, bet ir kito netinkamo elgesio atvejus, kurių tęstinumas gali paskatinti patyčias.
6.

Peržiūrėti ir atnaujinti drausminimo kopėtėles, kuriose būtų numatyta klasės vadovo

intervencinė veikla, fiksavimas Patyčių registracijos žurnale.
7.

Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių ir

konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviau spręsti uždavinius.
IV. PLANO PARUOŠIMAS IR TVIRTINIMAS
Planas parengtas 2021-2022 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir
įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas saugomas OPKUS segtuve, skelbiamas mokyklos
internetinėje svetainėje.
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS
Eil.
Nr.
1

2

3
4

5

6

7

Veiklos turinys

Data

Darbuotojų
2021 m. spalis
susirinkimai 2
2022 m. balandis
kartus per mokslo
metus
5 MSG susitikimai 2021 m. spalis,
gruodis
2022 m. vasaris,
balandis, birželis
Naujų narių
2021 m. spalis
mokymas
Mokinių apklausa 2021 m. lapkritis
Priežiūros
vykdymo grafiko
koregavimas
Keturių taisyklių
prieš patyčias
reguliarus
naudojimas
Budėjimo
mokykloje grafiko
sudarymas ir
koregavimas

2022 m. vasaris
Visus mokslo
metus
2021 m. rugsėjis
2022 m. sausis

Atsakingas
asmuo

Dokumento
pildymo
forma
C4, C5

Dokumento
pateikimo laikas

MSG vadovai

R1

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

Instruktorius

R3

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Klasių vadovai

C1

Iš karto, pasibaigus
mokymams
Gavus rezultatus

C1

2022 m. vasaris

Koordinatorius

Mokytojų
budėjimo
grafikas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui

2022 m. birželis

2021 m. rugsėjis
2022 m. vasaris

8

9

10

11

Individualūs
pokalbiai su
mokiniais patyčių
prevencijos
klausimais
Klasių valandėlės
patyčių,
bendravimo, savęs
pažinimo,
bendradarbiavimo
temomis
Mokinių tarybos ir
klasių mokinių
atstovų
susirinkimai
Tėvų

Visus mokslo
metus

Klasių vadovai

2 kartus per
mėnesį

Klasių vadovai

TAMO
dienynas

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei

2021 m. spalis
2022 m. vasaris

R4

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

2022 m. vasaris

Mokytoja
koordinuojanti
mokinių
tarybos veiklą
Direktorius

C1

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

2022 m. vasaris

Klasių vadovai

Užfiksavus
nukrypimą

Asmuo
pastebėjęs
nukrypimą,
Direktorius
Atsakingi už
veiklą asmenys

A1

Pastebėjus
nukrypimą.
Pašalinus
nukrypimą
Po renginio

(globėjų/rūpintojų)

12

informavimas apie
OPKUS
visuotiniame
(klasių)
susirinkime
Tėvų
(globėjų/rūpintojų)

13

14

apklausa „Kaip
mano vaikas
jaučiasi
mokykloje?“
Nukrypimų
fiksavimas ir
trūkumų šalinimas
Renginiai patyčių
prevencijos tema
mokiniams:
1.Tolerancijos
diena.
2. Adventinė
popietė
3. Akcija
„Šypsenų diena“.
3. Akcija „Savaitė
be patyčių“

2021 m.
lapkričio 16 d.
2021 m.
gruodžio 23 d.
2022 m. kovas
2022 m. gegužė

A1/A2
Sklaida
mokyklos
internetinėje
svetainėje ir
rajono
spaudoje

