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OLWEUS PROGRAMOS PATYČIŲ PREVENCIJOS
KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS

Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje

I. MOKYKLOS APRAŠYMAS

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla įkurta 1980 metais. Mokykloje dirba 49

mokytojų. Mokykloje vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.
Mokyklos bendruomenės gyvenimą stengiamės grįsti bendryste, pagarba, profesionalumu,
lankstumu. Kuo mes esame stiprūs? Mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, vadovų
kompetencija, techninio personalo darbštumu, esamų tradicijų puoselėjimu ir naujų kūrimu,
racionaliu mokyklos išteklių naudojimu. Geri mokinių akademiniai, neformaliojo švietimo
pasiekimai, sėkminga projektinė veikla, aktyvi savivalda, aiškiai išreikšta pozicija Anykščių miesto
gyvenime. Mūsų prioritetai: modernizuotas ugdymo procesas, aktyvios veiklos pertraukų metu,
bendradarbiavimas, sveikatingumo ugdymas. Tačiau turime ir problemų: kasmet mažėja mokinių
skaičius, vyksta nuolatinė emigracija, didėja socialiai apleistų vaikų skaičius, mažėja mokinių
mokymosi motyvacija. Ryškios elgesio problemos pamokų ir pertraukų metu 9-10 klasių koncentre.
Dalyvaudami OLWEUS programoje ypatingą dėmesį skyrėme bendravimo problemoms spręsti.
2019 mokslo metų vienas iš mokyklos tikslų - stiprinti bendruomenės narių aktyvų įsitraukimą į
ugdymo procesą, skatinama mokinius kelti iššūkius.
OLWEUS programos nuostatas integravome į visų dalykų mokomąsias programas, metodinėje
taryboje analizavome mokinių bendrųjų kompetencijų pažangą, elgesio problemas ir jų sprendimus,
klasių valandėlėse - amžiaus tarpsnių vertybines nuostatas, elgesio normas, pagalbos būdus.
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:
1. 2019 m. išsiaiškinti „karštuosius patyčių taškus“ mokykloje.
Uždaviniai:
1.1. Išnagrinėti tyrimo rezultatus MSG (Mokymosi ir supervizijų grupių) metu, klasėse
klasių valandėlių metu.
1.2. Sustiprinti mokytojų budėjimą koridoriuje ir mokyklos kieme (paskirti mokytojai budėti
kieme).
1.3. Kai klasėje nėra mokytojo mokinius skatinti būti koridoriuose ar edukacinėse aplinkose.
1.4. Mokinių susibūrimo vietose bus daugiau tvarką stebinčių suaugusiųjų, koridoriuose bus
įrengtos stebėjimo kameros.

III. VEIKLOS TURINYS
Tikslas 1. 2019 m. Išsiaiškinti „karštuosius taškus“ mokykloje.

Uždavinys 1.1. Nuoseklus Olweus programos vykdymas.

Eil.

Priemonės pavadinimas

Data

Olweus klasės valandėlės ( 2 kartus

2019 m. sausis-gruodis

Klasių auklėtojai

2019 m. sausis-gruodis

Mokyklos

Vykdytojai

Nr.
1.

per mėnesį; temos fiksuojamos el.
dienyne ir pagal pateiktą
dokumentacijos pavyzdį R2
formoje).
2.

Aktyviai, nuosekliai ir pastoviai
taikyti 4 patyčių prevencijos

bendruomenė

taisykles.
3.

Budėjimo plano peržiūra ir

2019 m. kovas, rugsėjis

koregavimas. Pasiūlymai teikiami

Mokyklos direktorė
koordinatorė,

naujiems mokslo metams.
4.

MSG susitikimai:

2019 m. vasaris

Olweus programos patyčių

2019 m. balandis

MSG grupių vadovai
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prevencijos kokybės užtikrinimo

2019 m. birželis

plano aptarimas, OPKUS veiklų

2019 m. rugsėjis

pristatymas.

2019 m. spalis

Taisyklių taikymas.
Patyčių atvejų analizė.
Apklausos rezultatų analizė.
OPKUS veiklų rezultatų analizė.
5.

6.

OPKK susirinkimai.

Įvadiniai Olweus programos

2019 m. vasaris

Koordinacinis

2019 m. rugsėjis

komitetas

2018 m. rugsėjis

OP instruktorė

2019 m. gruodis

Koordinatorė

mokymai naujiems mokyklos
darbuotojams.
7.

Budėjimo plano peržiūra ir
koregavimas, atsižvelgiant į
apklausos rezultatus.

Uždavinys 1.2. Tyrimo organizavimas ir analizė.

1.

Mokinių apklausa OPKUS

2019 m. lapkritis

Koorinatorė

2019 m. gruodis -

OP koordinatorius ir

klausimynu.
2.

Apklausos rezultatų analizė su
koordinacinio komiteto nariais.

2.

Apklausos rezultatų analizė su

instruktorius
2019 m. gruodis

MSG grupių vadovais.
3.

Apklausos rezultatų analizė su

Koordinacinis
komitetas

2019 m. gruodis

Koordinatorė

2019 m. vasaris

Mokyklos direktorė,

mokinių taryba.
4.

Apklausos rezultatų pristatymas
mokytojams, tėvams, mokiniams.

koordinatorė

Uždavinys 1.3. OPKUS programos įgyvendinimo analizė.

1.

Diskusija patyčių tema mokinių

2019 m.

tarybos susirinkime.

sausis
rugsėjis

Koordinatorė
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2.

Patyčių prevencijos veiklos

2019 m. gegužė

aptarimas klasių auklėtojų

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

metodinėje grupėje.
3.

Patyčių prevencijos veiklos

2019 m. rugsėjis -

aptarimas klasės tėvų

lapkritis

Klasių auklėtojai

susirinkimuose.
4.

Patyčių prevencijos veiklos

2019 m. gruodis

Koordinatorė,
mokyklos direktorė

aptarimas visuotiniame mokyklos
tėvų susirinkime.

Uždavinys 1.4. Klasėse ir kitose vietose kurti estetišką ir patogią mokymo(-si) aplinką.

1.

Edukacinės aplinkos pritaikytos
mokinių poreikiams:

Mokyklos
2019 m. sausis- gruodis

administracija

2019 m. sausis- gruodis

Mokyklos

Teniso, stalo futbolo stalai,
dviračiai-treniruokliai, sėdmaišių
klasė, interaktyvios grindys.
2.

Koridoriuose, bus įrengtos vaizdo
2.stebėjimo
2
kameros, siekiant

administracija

užtikrinti
2
didesnį mokinių saugumą.
Uždavinys 1.5. Du kartus per metus organizuoti renginius, įtraukiant bendruomenės narius
į veiklas.
1.

Kovo „mėnuo be patyčių 2019“

2019 m. kovo mėn.

1-4 klasių mokiniams bus vedami
užsiėmimai "Mūsų rankos ir
žodžiai skirti ne patyčioms" taip pat
jie pieš piešinius "Patyčios bijo
tavo nepritarimo".
5-7 klasių mokiniams rodamas
filmas "Žaismingai ir lengvai", po
to vedamas aptarimas, diskusija.
1-10 klasių mokiniai dalyvaus
spalvų savaitė "Gerbkime kitaip
atrodantį".
2.

Tarptautinė Toliarancijos diena
3-4 klasių mokiniams pravedama
užsiėmimas „Tolerancija“,
aptariama kas yra nepakantumas,
netoliarancija, bei toliarancijos
ribos. Peržiūrimas Animacinis-

Koordinacinis
komitetas, klasių
auklėtojai, socialinė
pedagogė, psichologė

2019 m. lapkritis

Klasių auklėtojai,
socialinė pedagogė,
psichologė
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filmukas „Tolerantia“, aptartos
kylančios emocijos ir jausmai.
7-9 klasių mokiniais aptariame
žodžio Toleranciją reikšmę,
peržiūrimas mokinių vaidintą ir
kurtą filmuką „Tolerantia“,
pravesta diskusija.
8-9 klasių mokiniai daro
tolerancijos simbolį ranką, ir jose
užrašomos tinkamos toleruojamos
savybės, padaromas stendas.
3.Dalyvavimas
2
akcijoje „16

2019 m. lapkritis-gruodis

Klasių auklėtojai,

aktyvumo
.
dienų prieš smurtą“.

socialinė pedagogė,

Mokiniai dalyvaus akcijoje, jos

psichologė

metu pūs balionus, ant jų užrašys
smurtui nepritariančias frazes, taip
pat balionus išdalins Anykščių
miesto aikštėje praeiviams, bei
Anykščių rajono savivaldybės
darbuotojams.

Direktorė

vardas, pavardė

PARAŠAS,
ANTSPAUDAS
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