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PLANAS 2018-2019 MOKSLO METAMS
Progimnazijoje mokosi 640 mokinių, dirba 54 pedagoginiai darbuotojai ir 24 personalo darbuotojai. Programa įgyvendinama 1-8 klasėse. 1-4
klasėse taip pat integruojama programa „Antrasis žingsnis“.
Progimnazijoje ugdymo procesas vyksta dviejuose pastatuose: pradinės 1-4 klasės įsikūrusios V.Kudirkos g. 5, o 5-8 klasės V.Kudirkos g.
11. Šalia progimnazijos yra stadionas, miesto biblioteka ir daugiabučiai gyvenamieji namai. Progimnazijos teritorijos aptvertos.
2017 m. tyrime dalyvavo 92.3% mokinių. 2017/2018 m. m. aktualiausia patyčių forma – pravardžiavimas (11.3%) ir atstūmimas (6.7%).
Skriaudėjai pagal lytį dažniausia būna vienas vaikinas (22.2%) arba keli vaikinai (17.6%) ir tai yra klasės draugai (24.5%). Nerimą kelia, kad patyčios
trunka iki 1-2 savaites (41.8%). Džiugu, kad apie patiriamas patyčias mokiniai labiausiai pasisako savo tėvams (33.8%), klasės vadovui (29.3%),
draugams, tačiau nepasitiki broliu, seserimi. Taip pat, jei iškyla patyčių atvejis, tėvai nenoriai kreipiasi į mokyklą. 2017/2018 m.m. tik 43.2% (2016 m.
36.9%) mokinių pasisakė, kad suaugę mokykloje beveik visada stabdo patyčias. Patys mokiniai sako, kad 14,1% (2016 m. 11.1%) beveik visuomet bando
stabdyti patyčias, retai - 29% mokiniai. Mokiniai daugiausiai patyčias patyrė klasėje nesant mokytojo (21.4%), koridoriuose, laiptinėse (20.1%), pakeliui į
mokyklą (18.7%), žaidimų aikštelėse, stadione (12,6%), kitose vietose (11.9). Tyrimu nustatyta, kad apie 35.4% mokinių, matydami patyčias iš
bendraamžio, bando skriaudžiamam padėti, 15.5% mokinių sako, kad turėtų padėti, tačiau apie 3.6% mokinių tiesiog stebi patyčias. 2017/2018 m. m.
mergaitės daugiausia patyčių patyrė 3 ir 7 klasėse (2016 m. 6 ir 7 kl.), berniukai – 3 ir 4 klasėse (2016 m. 5 ir 8 kl.). Klasės lygmeniu – 3 ir 4 klasėse
(2016 m. 6 ir 8 klasėje).
Rengiant OPKUS planą 2018/2019 mokslo metams remtasi 2017 m. Olweus rudens mokinių patyčių masto nustatymo tyrimo rezultatais.
Progimnazijos įsipareigojimai. Įstatyminė bazė
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos strateginis planas 2018/2020 metams.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos veiklos planas 2019 metams.
Olweus programos standartas
Mokykla pradėjo diegti OPPP 2011 metais, o OPKUS įgyvendina nuo 2017 metų spalio 1 dienos.
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Tikslas – užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos vertybių nuostatų tvarumą ir programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Uždaviniai:
1. Didesnį dėmesį skirti aptarnaujančio personalo įtraukimui į programos įgyvendinimą skatinant dalyvavimą MSG susirinkimuose.
2. Skatinti mokyklos darbuotojams efektyviau taikyti „Nuobaudų kopėtėles“.
3. Klasių vadovėms klasių valandėlių metu temas pasirinkti pagal OPPP programą.
4. Tobulinti OPKUS veiklą atsižvelgiant į MSG pasiūlymus ir praėjusių mokslo metų mokinių apklausos rezultatus:
4.1. išsiaiškinti kitas mokyklos vietas, kuriose vyksta patyčios tarp mokinių;
4.2. siekti, kad mokiniai gebėtų, bandytų ir patys stabdytų patyčias iš bendraamžio;
4.3. tėvų susirinkimo metu šviesti tėvus dėl kreipimosi į mokyklą iškilus patyčių atvejams;
4.4. mokytojų budėjimo per pertraukas grafiką koreguoti 2 kartus per mokslo metus;
4.5. reguliariai pildyti patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolus;
4.6. mokyklos bendruomenę šviesti patyčių prevencijos klausimais;
4.7. skatinti mokinių savivaldos iniciatyvas dėl patyčių prevencijos;
4.8. el. dienyne, mokyklos internetiniame tinklapyje, mokyklos bendruomenei teikti informaciją apie OPPP programos vykdymą.
5. 1-4 klasėse patyčių prevencijos programą integruoti kartu su programa „Antrasis žingsnis“.
6. Olweus programą integruoti į progimnazijoje organizuojamus renginius.
Plano paruošimas ir tvirtinimas
Planas parengtas 2018-2019 mokslo metams. Planas tvirtinamas progimnazijos Direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.
OPKUS planas 2018-2019 mokslo metams
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

Veiklos turinys

Data

Dokumentas

Atsakingas asmuo

Mokytojų ir aptarnaujančio
personalo susirinkimai
5 MSG susirinkimai

2018 m. rugpjūtis ir 2019 m.
birželis
pagal MSG planus

C4
C1
R1

Direktorius

Mokymai naujiems programos
nariams
Mokinių apklausa

Mokslo metų eigoje

R3

Instruktorė

2018 m. lapkritis

C1

Direktorius

MSG vadovai

Dokumento pateikimo
galutinis terminas
Kitą dieną po
susirinkimo
Kitą dieną po
susirinkimo
Kitą dieną po
mokymų
2019 m. sausis

3
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Mokytojų budėjimo per pertraukas
grafiko koregavimas
Keturių taisyklių prieš patyčias
reguliarus taikymas
1-8 klasių valandėlės pagal OPPP
modelį
Mokinių savivaldos susirinkimai

2018 m. rugpjūtis, 2019 m.
sausis
Visus mokslo metus

C1

2018 m. rugsėjis
2019 m. sausis

C2

Direktorius,
socialinės pedagogės
Visi darbuotojai

Du kartus per mėnesį

R2

1-8 klasių vadovės

Kas mėnesį

2018 m. lapkritis ir
2019 m. kovas

R4, C3

Instruktorė, koordinatorė

Kitą dieną po
susirinkimo

Tėvų (globėjų, rūpintojų)
informavimas apie OPKUS klasių
tėvų susirinkimuose (pagal kl.
vadovių planą)
OPKUS plano rengimas ir
tvirtinimas
Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų
pašalinimas
Skelbti atnaujintą informaciją apie
Olweus programos ir OPKUS
įgyvendinimo eigą

2 kartus per mokslo metus:
2018 m. spalis ir 2019 m. kovas

C1

Direktorius

2019 m. birželio 15 d.

2018 m. rugsėjis

Planas

Direktorius

Užfiksavus nukrypimą

A1
A1/A2

Koordinatorė
Direktorius
Koordinatorė

Visus mokslo metus.
El. dienyne ir mokyklos
internetiniame tinklapyje.

Parengė programos koordinatorė Audronė Vitkutė

Pastebėjus nukrypimą.
Pašalinus nukrypimą.

