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I.

Mokyklos aprašymas.
Vilniaus Abraomo

Kulviečio klasikinė gimnazija įgyvendina pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programas. 2017 m. rugsėjo mėnesio duomenimis gimnazijoje mokosi 1166
mokiniai, dirba 99 pedagogai ir kiti darbuotojai.
OLWEUS patyčių prevencijos programa gimnazijoje buvo įgyvendinama nuo 2008 iki 2011
metų. Nuo 2016 metų programa yra atnaujinta ir visa gimnazijos bendruomenė aktyviai joje
dalyvauja. Penkis kartus per mokslo metus vyks MSG grupių mokymai, mokiniams du kartus
per mėnesį bus vedamos klasių valandėlės, kuriose kalbama įvairiomis temomis susijusiomis su
patyčiomis. Aptariamos draugystės, tolerancijos bei pagalbos vienas kitam temos. Mokymai
bus organizuojami atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius apie patyčias, saugios
aplinkos kūrimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, poveikio priemones ir jų taikymą
mokiniams.
Mokinių tėvai informuojami apie mokykloje vykdomą OLWEUS patyčių prevencijos
programą bendruose ir klasės tėvų susirinkimuose. Mokyklos internetinėje svetainėje ir
elektroniniame dienyne pateikiama informacija apie vykdomą programą, jos efektyvumą,
taikomas priemones, veiksmus. Kiekvienais mokslo metais mokykloje atliekama OLWEUS
mokinių apklausa, kurios duomenys yra analizuojami mokinių, mokytojų, tėvų susirinkimuose,
MSG grupėse, tariamasi kaip gerinti situaciją mokykloje, koreaguoti budėjimo galimybes,
mažinant patyčių skaičių.

II. Mokyklos darbo su patyčiomis įsipareigojimai.
Gimnazija įsipareigoja 2017-2018 m. m. vykdyti 2016 m. rugsėjo 30 d. Olweus patyčių
prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus pasirašytos sutarties Nr.
OP3-39, laikytis OPKUS veiklos plano, skatinti mokinius, mokytojus, mokinių tėvus ir visą
bendruomenę kurti saugią aplinką ir saugoti vaikus nuo smurto ir patyčių.
III. Tikslas:
Siekti sumažinti patyčių lygį klasėse be mokytojo.
Uždaviniai:
1. Skatinti visų mokyklos bendruomenės narių aktyvų įsitraukimą į patyčių problemos
sprendimą mokykloje.
2. Skatinti klasių vadovus reguliariai vesti OLWEUS klasių valandėles.
3. Laikytis OLWEUS programos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti
reikalaujamus dokumentus.
Eil.
Nr.

Veikla

Data

Dokumentas ir jo
pateikimo
terminas

Atsakingi asmenys

Laukiami rezultatai

1.

Mokyklos
darbuotojų
susirinkimai

2 kartus
per
mokslo
metus

Darbuotojų
susirinkimo
atmintinė C4, iš
karto po
susirinkimo

Direktorė
K. Gudelienė,
koordinatorė
G. Bartašienė,
instruktorė
D. Žičkienė

Darbuotojai sužinos,
apie OPKUS
įgyvendinimo keliamus
reikalavimus,
įgyvendinimo
mokykloje aktualijas ir
iššūkius (mokyklos
budėjimo sistemos
gerinimą, patyčių
stabdymą ir
registravimą, mokinių
OLWEUS apklausos
rezultatus ir kt.).

2.

Koordinacinio
komiteto, MSG

Spalio
mėn.

Direktoriaus
įsakymu
patvirtinti narių

Direktorė
K. Gudelienė,
Koordinatorė G.

Visi mokyklos
darbuotojai vykdys
OPKUS.

sąrašai

3.

Budėjimo
grafiko
sudarymas ir
koregavimas

Rugsėjo
mėn.,
sausio
mėn.

Direktoriaus
įsakymu
patvirtintas
budėjimo
grafikas, rugsėjo
mėn., sausio mėn.

Bartašienė,
Instruktorė
D. Žičkienė
Direktorė
K. Gudelienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
D. Briedienė

4.

Mokymai
naujiems
mokyklos
darbuotojams

Spalio
mėn.

Naujų darbuotojų
mokymo kursų
forma R3, iš karto
po susirinkimo

Instruktorė
D. Žičkienė
koordinatorė
G. Bartašienė

5.

Koordinacinio
komiteto
posėdžiai

Spalio
mėn.,
sausio
mėn.

Direktorė
Koordinacinio
komiteto posėdžio K. Gudelienė,
Koordinatorė G.
protokolas
Bartašienė,
Instruktorė
D. Žičkienė

6.

MSG
susitikimai

5 kartus
per
mokslo
metus

Mokymosi ir
supervizijų grupės
susirinkimo
protokolas R1,
iš karto po
susirinkimo

Direktorė K.
Gudelienė,
koordinatorė
G. Bartašienė,
pavaduotojai
ugdymui
D. Briedienė,
R. Baronienė
M. Lakutijevskis

7.

OLWEUS
klasės
valandėlės

2 kartus
per
mėnesį

Klasės valandėlės
forma R2, klasės
vadovo atmintinė

Direktorė
K. Gudelienė
pavaduotojai

narių sąrašų
tikslinimas

Nuolat budintys
įvairiose mokyklos
erdvėse mokyklos
darbuotojai
įtakos žemesnį patyčių
lygį.

Nauji mokyklos
darbuotojai sužinos
apie OLWEUS
programą, jos
įgyvendinimo
praktinius aspektus,
įsitrauks į mokykloje
vykdomą sistemingą
patyčių prevenciją.
Bus planuojamos
programos
įgyvendinimas
mokykloje, užduotys
vykdomos organizuotai
ir vieningai.
Bus suderinti
mokyklos darbuotojų
veiksmai, stabdant
patyčias, požiūris dėl
nepriimtino elgesio
ribų mokykloje
nustatymo, toliau
gilinamos
žinios kaip formuoti
neigiamas mokinių
nuostatas į patyčias,
Mokiniai įtvirtins 4
prieš patyčias
nukreiptas taisykles,

visus
mokslo
metus

C2
pusmečio
pabaigoje.

ugdymui
R. Baronienė
D. Briedienė
M. Lakutijevskis
Klasių auklėtojai

Koordinatorė
G. Bartašienė
Mokyklos
personalas
pastebėjęs
nukrypimą
Instruktorė
D. Žičkienė
koordinatorė
G. Bartašienė

8.

Patyčių atvejų
registravimas

Visus
mokslo
metus

P1 protokolo
pildymas, atvejų
registravimas
žurnale.

9.

Mokinių
apklausa
OLWEUS
klausimynu.

2017 m.
lapkričio
mėn.

Išpausdinti
apklausos
duomenys, Power
point pristatymas,
gruodžio mėn.

10.

Mokinių tarybos
susirinkimai

Rudenį,
pavasarį

Mokinių tarybos
susirinkimo forma
R4, pasibaigus
susirinkimui.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
D. Briedienė

11.

Tėvų (globėjų)
informavimas
apie mokyklos
patyčių
prevencijos
veiklą
visuotiniame ir
klasės tėvų
susirinkimuose,
elektroniniame

Rugsėjo
mėn.,
vasario
mėn.,

Klasės auklėtojo
atmintinė C2,
pusmečio
pabaigoje.

Direktorė
K. Gudelienė,
klasių vadovai

diskutuos įvairiomis su
patyčiomis
susijusiomis temomis,
vaidmenų žaidimų
pagalba aiškinanamasi
ir sprendžiami patyčių
atvejai, formuojamos
neigiamos nuostatos į
patyčias.
Registruojami
netinkamo elgesio
atvejai, taikomos
poveikio priemonės,
nuobaudų kopetėlės.
Apklausos rezultatai
bus panaudojami
patyčių mokykloje
mažinimui, budėjimo
efektyvinimui,
mažinant patyčias,
mikroklimato
gerinimui.
Mokiniai aktyviai
dalyvaus sprendžiant
aktualius klausimus
susijusius su patyčių
masto mažinimu
mokykloje, teiks
pasiūlymus.
Tėvai sužinos apie
mokykloje vykdomą
patyčių prevencijos
programą, jos
efektyvumą, taikomas
priemones, veiksmus.
Teiks pasiūlymus ir
dalyvaus bendrose
veiklose sprendžiant
patyčių problemas.

12.

13.

dienyne
Nukrypimų
fiksavimas ir
šalinimas

Veiksmo
savaitės „ BE
patyčių“
organizavimas
bei vykdymas

Visus
mokslo
metus

Nukrypimų
šalinimo formos
A1, A2, po
nukrypimo
užfiksavimo

Direktorė
K. Gudelienė,
mokyklos
personalas

Kovo
mėn.

Veiksmo savaitės
„ BE patyčių“
planas, prieš
renginį.

Direktorė K.
Gudelienė,
koordinatorė
G. Bartašienė,
pavaduotojai
ugdymui
D. Briedienė,
R. Baronienė
M. Lakutijevskis

Registruojami Olweus
programos vykdymo ir
struktūros pažeidimai,
nukrypimai ir
numatomi pašalinimo
būdai.
Mokiniai geriau supras
žmonių, patiriančių
patyčias ir smurtą
problemas, gebės jiems
padėti.

Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas
skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo bei mokinių tėvų susirinkimuose, mokyklos
internetiniame puslapyje.

