Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2021-2022 m. m.
Gimnazijos aprašymas
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Vilniaus universiteto socialinis partneris – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Gimnaziją kuruoja Mažeikių rajono
savivaldybės Švietimo skyrius.
Gimnazija įkurta 1919 metais. Šiuo metu gimnazijoje dirba 5 administracijos nariai, 54 mokytojai, 19 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 2 specialistai
(1 soc. pedagogas, 1 psichologė). Gimnazijoje mokosi 588 gimnazistai.
Gimnazijoje yra biblioteka su skaitykla, valgykla, aktų ir sporto salės, Menų ir technologijų centras (atskiras pastatas). Gimnazija turi stadioną, kuris yra
iš dalies aptvertas, krepšinio aikštelę. Gimnazijos viduje ir teritorijoje sumontuotos 10 vaizdo stebėjimo kamerų. Gimnazijos teritoriją stebi - 4, o vidaus
patalpas - 6 vaizdo kameros. Gimnazija yra miesto centre. Šalia yra Mažeikių miesto savivaldybė, Jievaro pagrindinė mokykla.
2020 m. tyrimas atskleidė, kad palyginus su 2019 m., patyčių mastas gimnazijoje sumažėjo 25,8 proc. Analizuojant duomenis buvo atsižvelgta į tai, kad
tyrimas vyko nuotoliniu būdu. 2020 - 2021 m. m. visiems teko prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo ir darbo sąlygų. Visos veiklos persikėlė į virtualią erdvę.
Mums teko sunki užduotis – išmokti pastebėti, pajausti, kas vyksta už ekrano, už išjungto mikrofono.
2021 m. birželio mėnesį klasių kuratoriai pildė C2 atmintines, atspausdino klasių dienynų išklotines, iš kurių matyti, kad klasių valandėlės vyko pagal
numatytus reikalavimus, klasių tėvų susirinkimų metu patyčių temomis taip pat buvo diskutuota. Visi gimnazijos mokytojai, personalo darbuotojai, mokiniai, jų
tėvai supažindinti su Smurto prevencijos įgyvendinimo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje tvarkos aprašu Nr.V1-119.
Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos
nuostatus. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 2013 m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2013-2015 m.m. Nuo
2016 metų iki 2017 rugsėjo mėnesio Olweus (OPKUS) programa nebuvo vykdoma. Nuo 2017 metų rugsėjo aktyviai tęsiama Olweus (OPKUS) programa.
Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 –
OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas ”Olweus mokyklos vardas”. Remiantis 2021 m. balandžio–birželio mėn. Olweus programos
kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr. OPKUS1-1–OPKUS1-55 gimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2021–2022 ir 2022–2023
mokslo metams.
Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: ugdyti gimnazistų socialinius ir emocinius įgūdžius.
Uždaviniai:
• Mokyti gimnazistus įsisąmoninti savo emocinius poreikius, aplinkos lūkesčius ir pasirinkti tinkamiausią būdą reaguoti.
• Mokytis atpažinti, reaguoti ir užkirsti kelią įvairaus pobūdžio patyčioms.
• Mokysimės pagarbos, tolerancijos, empatijos, supratimo.
• Mokytis draugauti ir išlikti draugu bet kokioje situacijoje.
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Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:
1.
2.
3.
4.

Mes nesityčiosime iš kitų.
Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

Eil. Nr.

Numatomos veiklos

Data

Atsakingi asmenys

1.

2021-2022 m. m. OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas.

Rugsėjis

Direktorius, PPKK

2.

Rugsėjis

Direktorius

Rugpjūtis
Birželis

OPKUS programos
koordinatorė

4.

Darbuotojų paskirstymas į mokymų ir supervizijų grupes
(MSG) (išvykus arba atvykus naujiems darbuotojams)
Du viso gimnazijos personalo susirinkimai, skirti
apžvelgti ir aptarti pagrindines gimnazijos jau
įgyvendintas ir numatytas patyčių prevencijos priemones.
Mokymai naujiems programos nariams

5.

5 MSG susitikimai.

Pagal
poreikį
Spalis
Gruodis
Vasaris
Balandis
Birželis
Lapkritis

OLWEUS
instruktorius
OPKUS programos
koordinatorė

3.

6.

7.

Gimnazistų apklausa OLWEUS klausimynu (1).
Mokinių priežiūra per pertraukas kontaktinio mokymo
metu bei virtualioje erdvėje, jei mokymas vyksta
nuotoliniu būdu.

Nuolat

Gitana Svirskienė
OPKUS programos
koordinatorė
Visi darbuotojai, kai
mokymas kontaktinis.
Klasių kuratoriai ir
dalykų mokytojai tiek
kontaktinio, tiek
nuotolinio mokymo
metu.

Pildymo forma
OPKUS
kokybės planas
Direktoriaus
įsakymas
Direktoriaus
įsakymas
C1, C4

Kada užpildyti
Rugsėjis

Rugsėjis
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

R3

Po mokymų

R1

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.

C1

Pasibaigus mokinių
apklausai
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8.

Mokytojų pasitarimo metu aptarti mokinių priežiūros
situaciją kontaktinio ir nuotolinio mokymo metu.

1 kartą per
pusmetį

9.

Nuolat

11.

Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti
keturias patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai
gimnazijai.
Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti taikyti
OLWEUS programos procedūras sprendžiant patyčių
atvejus.
Klasės valandėlės.

12.

Trišaliai pokalbiai sprendžiant problemas.

13.

Olweus apklausos rezultatų aptarimas mokinių taryboje.
Aptarti priežiūros pertraukų metu efektyvumą.
Pagalbos teikimas gimnazistams, kurie dalyvauja patyčių
situacijoje.

10.

14.

15.
16.

17.

Siekti, kad patyčių tema taptų įprastine pokalbių su
gimnazistais tema.
Tėvų informavimas apie OPKUS Tamo dienyne ir
internetinėje gimnazijos svetainėje.
Kiekvienos klasės gimnazistų tėvų/globėjų informavimas
apie gimnazijos veiklas prieš patyčias ir su jomis
susijusių problemų sprendimą klasės tėvų susirinkime
(1).

Rugpjūtis

OPKUS programos
koordinatorė

2 kartus per
mėnesį
Pagal
poreikį
Vasaris
Gegužė
Mokslo
metų eigoje

Klasių kuratoriai.

Nuolat
Visus
mokslo
metus
Mokslo
metų eigoje

18.

19.

Direktorius
OPKUS programos
koordinatorė
Visi darbuotojai

R2

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei.

Klasių kuratoriai.
Laimonas Terasius
pav. ugdymui
Klasių kuratoriai.
Pagalbos mokiniui
specialistės
Visi darbuotojai
OPKUS programos
koordinatorė

R4

C2
Tamo dienynas

Visus mokslo metus

Klasės kuratorius
C2
Direktorius
OPKUS programos
koordinatorė

PPKK susirinkimai

Lapkritis
Gegužė

Nukrypimų šalinimas

Atsiradus
Direktorius
nukrypimui.

PPKK
susirinkimo
forma.
A1, A2

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.
Iš karto, pasibaigus
susirinkimui.
Atsiradus
nukrypimui
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