PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės
Leipalingio progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. V1-TV-63.1

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS LEIPALINGIO PROGIMNAZIJOS
OLWEUS PROGRAMOS (OPKUS) KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS
2018-2019 MOKSLO METAMS

1923 m. Leipalingyje įkurta progimnazija, 1950 m. mokykla tapo Leipalingio
vidurine, o 1970 m. joje mokėsi 700 mokinių. 2003 m. mokykla tapo pagrindine, 2004 m. pastatas
atnaujintas. 2012 m. prie mokyklos prijungtas ikimokyklinio ugdymo skyrius „Liepaitė“. Nuo 2016
m. ugdymo įstaigoje mokosi 1-8 kl. mokiniai, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo
progimnazija.
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje (toliau – Progimnazija) 20162017 m. m. pradžioje mokėsi 151 mokinys. 2018-2019 m. m. 1-8 klasėse - 141 mokinys. Miestelyje
įsteigti socialiniai būstai soc. remiamoms šeimoms, tad iš jų į mokyklą ateina mokytis vis naujų
mokinių. Daugelis mokinių gyvena aplinkiniuose kaimuose, į mokyklą mokykliniais autobusais
pavežami 43 mokiniai.
Šiuo metu progimnazijoje dirba 29 pedagoginiai, 17 nepedagoginių darbuotojų.
Daugelis mokytojų nėra vietiniai, o atvažiuoja iš Druskininkų, Veisiejų. Tik keletas dirba 4-5 dienas
per savaitę, kiti – 1,2 dienas.
Olweus programoje progimnazija dalyvauja nuo 2011 metų. Apklausų duomenys
rodo, patyčių mažėjimo procentas buvo įvairus: 2012 m. – pagerėjimas 15,12 proc., 2013 m. –
13,45 proc., 2014 m. – 26,47 proc., 2015 m. – 16,1 proc.
2016 m. gegužės 5 d. buvo vykdomas programos auditas ir 2016 m. rugsėjo 8 d. SPPC
direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)V-28 „Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo“ suteiktas
„Olweus mokyklos“ vardas 2016 -2017 ir 2017-2018 m.m.
2016 m. rudens apklausos duomenys nebuvo džiuginantys, kadangi buvo fiksuotas
pablogėjimas – apie 31 proc., tačiau bendras patyčių mažėjimas per šešerius metus (2011-2016 m. )
yra 28 procentai. 2017 m. padėtis pagėrėjo, patyčių mažėjimas – 19,8 proc., o bendras patyčių
mažėjimas vykdant programą – 39 procentai. 2018 m. rugsėjo mėn. mokyklai suteiktas Olweus
mokyklos vardas 2018-2020 m.m.
2017 m. buvo peržiūrėtos ir atnaujintos „Nuobaudų kopėčios“, ieškoma būdų, kaip
motyvuoti bendruomenę aktyviau fiksuoti patyčias, sustiprintas budėjimas.
2017-2018 m.m. akcijos „Bendraukime be patyčių“ veiklos buvo integruojamos į
programą: organizuotas „Draugystės paštas“, kiekviena klasė/grupė ruošė malonią staigmeną –
dovaną.
2018-2019 m. m. Olweus programos užtikrinimo plane numatytas tikslas:
Siekiant mažinti patyčių skaičių mokykloje, užtikrinti programoje numatytų priemonių
tęstinumą.
Keliami uždaviniai:
1. Mokykloje sustiprinti budėjimą; esant reikalui, jį koreguoti.
2. Ieškoti būdų, kaip motyvuoti kolektyvo narius aktyviau registruoti patyčių atvejus.

3. Integruoti kitas prevencines veiklas (programas) į Olweus programos
įgyvendinimą.
4. Šviesti tėvus patyčių ir smurto prevencijos klausimais, juos įtraukiant į programos
įgyvendinimą.
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Priemonė
Nr.

Data

Atsakingas

1.

2018 m. rugsėjo
mėn.

Direktorius,
koordinatorė

2018 m. rugsėjo
mėn.
2019 m. vasario
mėn.

2.

3.

2017-2018 m. m.
OPKUS veiklos plano
rengimas.
Darbuotojų
susirinkimai: (2)
Olweus programos
audito išvados.
OPKUS plano
pristatymas.
Olweus programos
principai.
OPKUS taikomų
priemonių ir procedūrų
aptarimas
Mokinių apklausos
rezultatų aptarimas
Naujų drbuotojų
mokymai

Dokumento
pildymo
forma

Dokumento
užpildymo
laikas

Direktorius

C4,C5

Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui

2018 m. spalio
mėn., pagal
poreikį
2018 m.
rugsėjo, spalio
mėn.
2019 m.
vasario, kovo,
gegužės mėn.
2018 m.
lapkričio mėn.

Koordinatorė,
instruktorė

R3

MSG vadovai

R1

Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui
Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui

Koordinatorius, C1
administratorius

Iki 2019 m.
vasario mėn.
Iš karto,
pasibaigus
posėdžiui
Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui

4.

MSG užsiėmimai (5)

5.

Mokinių apklausa

6.

Apklausos rezultatų
pristatymas mokytojų
tarybos posėdyje
Apklausos rezultatų
pristatymas mokinių
tarybos susirinkime

2019 m. vasario
mėn.

Direktorius,
koordinatorius

Protokolinis
įrašas

2019 m. vasario
mėn.

R4

Apklausos rezultatų
pristatymas mokinių
tėvams: Progimnazijos
taryboje, visuotiniame
tėvų susirinkime.

2019 m. kovo
mėn.

Koordinatorius,
mokinių tarybą
kuruojantis
vadovas
Direktorius,
koordinatorius

7.

8.

C1, C2

Iki 2019
balandžio 30
d.

9.

Mokytojų budėjimas
pertraukų metu

2018-2019 m.
m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Budėjimo
grafikai

10.

Klasės valandėlės ( 2
kartus per mėnesį).

2018-2019 m.
m.

Klasių
auklėtojai

R2

11.

Klasės vadovo
atmintinės pildymas (2
kartus per metus)

2018-2019 m.
m.

Klasių
auklėtojai

C2

12.

Taisyklių prieš patyčias 2018-2019 m.
laikymasis ( atvejų
m.
fiksavimas). Nuobaudų
kopėčių taikymas
PPKK susirinkimai (3) 2018 m.
rugsėjo,
gruodžio mėn.
2019 m.
vasario mėn.
Mokinių savivaldos
2018m.lapkričio
veikla įgyvendinant
mėn.
patyčių prevencijos
2019 m. vasario
programą
mėn.
Tėvų informavimas
2 kartus per
apie OPKUS 1-8 kl.
mokslo metus
tėvų susirinkimuose, jų
dalyvavimas veiklose.
Dalyvauti
2019 m. kovo
Sąmoningumo
mėn.
didinimo mėnesio BE
PATYČIŲ veiklose

Progimnazijos
bendruomenė

Atvejai
fiksuojami
registracijos
žurnale.
Susirinkimo
protokolinis
įrašas

Akcijos „Bendraukime
be patyčių“ veiklų
integravimas į
programą:
Dovana grupei/klasei ir
Draugysės paštas
MSG vadovų
susirinkimai
Nukrypimų šalinimas

Klasės
auklėtojai,
Socialinis
pedagogas,
Progimnazijos
bendruomenė
Koordinatorius

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

2018-2019 m.
m.

Pagal poreikį
Atsiradus
nukrypimui

Direktorius,
koordinatorius

Sudarytas ir
direktoriaus
įsakymu
patvirtintas
budėjimo
grafikas.
Iš karto
pasibaigus
susirinkimui
Iki 2018 m.
gruodžio 30
d.; iki 2019
m. balandžio
30 d.
Iš karto po
atvejo.
Iš karto,
pasibaigus
susirinkimui.

Mokinių
savivaldos
kuratorė

R4

Pasibaigus
susirinkimams

Direktorius,
koordinatorė,
klasių
auklėtojai
Progimnazijos
bendruomenė

C1 C2

Pasibaigus
susirinkimams

Įrašai ir
nuotraukos
progimnazijos
svetainėje,
facebook
puslapyje
Įrašai ir
nuotraukos
progimnazijos
svetainėje,
facebook
puslapyje
Protokolinis
įrašas
A1, A2

Iš karto,
veikloms
pasibaigus

Direktorius,
kitas nukrypimą
pastebėjęs
asmuo
_________________________________

Iš karto,
veiklai
pasibaigus.

Pastebėjus
nukrypimą

