Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – daugiafunkcis centras
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2015-2016 mokslo metams
Mokyklos apibūdinimas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – daugiafunkcis centras – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla
Kaune, Partizanų g. 22, vykdanti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Steigėjas Kauno miesto
savivaldybės taryba. 1979 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 40-oji vidurinė mokykla. 1992 m. vasario 12 d. suteiktas „Versmės“ vardas. 2013 m. rugsėjo 1
d. Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą, jai suteiktas Bernardo Brazdžionio vardas. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.
mokykla reorganizuota į Bernardo Brazdžionio mokyklą – daugiafunkcį centrą. Dabar mokykloje dirba 4 administracijos nariai, 40 mokytojų, 3
pagalbos mokiniui specialistai ( logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė). Mokykloje mokosi 306 mokiniai. Mokinių
skaičius didėja. Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, mokinių poilsio kambariai, žaidimų kambarys, valgykla, aktų ir sporto salės. Šalia
mokyklos yra stadionas, treniruokliai.
Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai. Mokyklai vadovauja direktorė Danguolė Miškinienė.
OLWEUS patyčių prevencijos programa mokykloje įgyvendinama nuo 2008 metų. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos
personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Nuo 2011 m. mokykla dalyvauja
OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). 2012 m. rugsėjo 28 d. mokykla tapo sertifikuota OLWEUS mokykla ir gavo
sertifikatą 2012-2014 metams. Mokykloje ir toliau yra taikoma OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema. Programos įgyvendinimo
rezultatai rodo, kad mokykloje sumažėjo patyčių tarp bendraamžių. Per šiuos metus, kai vykdoma prevencinė programa, mokiniai įgijo didesnę
socialinę kompetenciją, ugdomas mokinių gebėjimas nagrinėti savo elgesį, didinamas mokinių sąmoningumas. Mokiniai skatinami tinkamai
elgtis ir netoleruoti patyčių. Manome, kad patyčių prevencija turi būti ilgalaikė ir nuosekli. Todėl mūsų mokykla ir toliau vadovaujasi šios
programos principais, dirba ne tik individualiu, bet klasės ir visos mokyklos lygmeniu. 2014 m. liepos 2 d. mokykla antrą kartą sertifikuota
Olweus mokykla ir gavo sertifikatą 2014-2016 mokslo metams
Programoje aktyviai dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, vyksta MSG grupių mokymai, mokiniams du kartus per mėnesį
vedamos klasių valandėlės, kuriose kalbama ne tik apie patyčias, bet kartu mokomasi draugiškumo, tolerancijos, pagarbos. Mokymai
organizuojami atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius apie patyčias, mikroklimatą, saugią aplinką, bendravimą ir bendradarbiavimą
komandoje, savireguliaciją, 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. Tėvai ne tik aktyviai dalyvauja sprendžiant patyčių atvejus,
bet ir teikia siūlymus patyčių atvejams mažinti. Kiekvienais mokslo metais mokykloje atliekama OLWEUS mokinių apklausa, kurios duomenys
yra analizuojami mokinių, mokytojų, tėvų susirinkimuose, MSG grupėse, mokyklos mokinių tarybos susirinkimuose, tariamasi kaip gerinti
situaciją mokykloje mažinant patyčių skaičių.

Mokyklos įsipareigojimai OPPP
Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu,
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mąstą mokykloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos, Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu veiklos planu, Olweus programos standartu.

Mokyklos siekiai
1. Mažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujų patyčių atsiradimui;
2. Mokytojų tarybos posėdžių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto (PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir
smurto prevenciją, išanalizuoti gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus;
3. Organizuoti Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susirinkimus, aptariant šių susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus;
4. Supažindinti naujus mokyklos bendruomenės narius, mokinius su patyčių prevencijos programa;
5. Reguliariai vesti klasės valandėles patyčių/bendravimo tematika bei bendradarbiauti su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo
didinimo;
6. Laikytis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei veiksmų incidentų metu;
7. Vykdyti mokinių tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių situaciją mokykloje;
8. Skatinti mokinius pasakyti apie pastebėtus patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam mokytojui ar programos koordinatoriui.

Olweus programos standartas
Tikslas: Siekti tarptautinio saugios mokyklos OLWEUS patvirtinimo/pažymėjimo.

Uždaviniai:
1. Skatinti, aktyvinti ir užtikrinti visų bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą programoje.
2. Skatinti klasių vadovus reguliariai vesti OLWEUS klasių valandėles.
3. Laikytis OLWEUSprogramos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti reikalaujamus dokumentus

Plano paruošimas ir tvirtinimas
Planas parengtas 2015-2016 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos-daugiafunkcio centro Direktorės ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos.
Planas paskelbtas OPKUS segtuve, mokyklos – daugiafunkcio centro internetiniame puslapyje http://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt

OPKUS planas 2015-2016 mokslo metams
Eil.
Nr.

1.

2.

Veiklos turinys

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo
susirinkimai

5 MSG susirinkimai
1. Olweus programos tolimesnis
įgyvendinimas. Atnaujintos nuobaudų
kopėtėlės. „Šauniausios klasės“ konkurso
nuostatų kūrimas
2. Nmokyklso nuobaudų kopėtėlės.
Korekcinio pokalbio eiga. „Šauniausios
klasės“ rinkimų nuostatai (patvirtinimas).
Mokinių drausminimo ir skatinimo sistema
(gupės lygmuo, klasės lygmuo, mokyklos

Data

Dokumentas,
pateikimo
galutinis
terminas
2015 m. lapkritis ir C4
2016 m. kovas
Kitą dieną po
susirinkimo

2015 m. rugsėjis,
lapkritis, gruodis,
2016 m. vasaris,
kovas, gegužė,
birželis

C1
2016 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo
R1
Kitą dieną po
susirinkimo

Atsakingas asmuo

Laukiami rezultatai

Direktorius

Darbuotojai sužinos,kaip
jie gali prisidėti prie
mokyklos budėjimo
sistemos gerinimo,
OLWEUS ir mokyklos
taisyklių taikymo, klasės
valandėlių vedimo,
patyčių keliamų
problemų sprendimo.

MSG vadovai

Visi darbuotojai
prisimins OLWEUS
programos procedūras,
sprendžiant patyčių
atvejus bei mažinant
patyčias. Darbuotojai
gilins žinias kaip
stabdyti, mažinti
patyčias mokykloje,
perteiks žinias,nuostatas,
formuos įgūdžius,
vertybes mokiniams. Įgis

lygmuo)
3.

Mokinių apklausos „Patyčių masto
nustatymas mokykloje“ rezultatų
aptarimas

4.

Filmo „Olweus patyčių prevencijos
programa Lietuvos mokyklose“
peržiūra. Olweus programos
įsivertinimas (sėkmės ir nesekmės)

5.

Ruošimasis auditui. OPKUS veiklų
aptarimas

naujų kompetencijų.

6. Audito išvadų aptarimas. 2015-2016 m.m.
veiklų aptarimas.

3.

4.

Koordinacinio komiteto susirinkimai

Mokymai naujiems programos nariams

2015 m. spalis,
2016m. sausis,
vasaris, gegužė

Protokolai

2015 m. pagal
poreikį

R3
Kitą dieną po
mokymų

Kitą dieną po
susirinkimo

Koordinatorius,
sekretorė

Gilins žinias kaip
stabdyti, mažinti
patyčias mokykloje,
perteiks žinias,nuostatas,
formuos įgūdžius
mokyklos darbuotojams,
teiks siūlymus direktorei
dėl programos
įgyvendinimo bei tam
tikrų veiklų. Įgis
naujų kompetencijų.

Instruktorius

Nauji mokyklos
darbuotojai sužinos apie
OLWEUS programos
vykdymą, įsitrauks į
mokykloje vykdomą
patyčių prevencijos
darbą.

5.

6.

Mokinių apklausa

Priežiūros mokykloje vykdymo grafiko
koregavimas

2016 m. lapkritis

2015 m. rugsėjis ir
2016 m. sausis

Apklausos
duomenys

Instruktorius

C1
2016 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo

Direktorius

C1

Direktorius

2016 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo.

7.

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus
naudojimas

Visus mokslo
metus

8.

1-10 klasių valandėlės pagal OPPP modelį

Du kartus per
mėnesį

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Visus mokslo
metus

C2
1-10 klasių auklėtojai
2015 m.
gruodžio 15d.
ir 2016 m.
balandžio 30d.
R2
1-10 klasių auklėtojai
Kitą dieną po
klasės
valandėlės
C2
1-10 klasių auklėtojai
2015 m.
gruodžio 15d.
ir 2016 m.
balandžio 30d

Apklausos rezultatai bus
panaudojami prevencinio
darbo efektyvinimui
mažinant patyčias,
mikroklimato gerinimui.

Vykdoma intervencija
patyčių ir kito
nepriimtino elgesio
atvejais.Sustiprinamas
budėjimas „karštuose“
taškuose, mažinamas
patyčių mastas
mokykloje.
Mažinti patyčių atvejų
skaičių, gerinti
mikroklimatą, skatinti
laikytis taisyklių.
Mokiniai įtvirtins ir
taikys patyčių
prevencijos taisykles, bei
aktyviai dalyvaus
sprendžiant patyčių
atvejus mokinių tarpe.
Taip pat diskutuos ir
kitais klausimais,
susijusiais su mokinių
elgesiu, bendravimu,
gerbūviu ir aplinka.

10.

Mokinių savivaldos susirinkimai

2015 m. spalis,
gruodis, 2016 m.
vasaris, kovas,
gegužė

R4
Kitą dieną po
susirinkimo

Socialinė pedagogė,
atsakinga už mokinių
savivaldos veiklą

C3
2015 m.
gruodžio 15d.
ir 2016 m.
balandžio 30d.
C1
Direktorius
2016 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo
C2
1-10 klasių auklėtojai
2015 m.
gruodžio 15d.
ir 2016 m.
balandžio 30d

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie
OPKUS visuotiniame susirinkime

2016 m. kovas

12.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie
OPKUS 1-10 klasių susirinkimuose

2 kartus per
mokslo metus:
rugsėjis ir vasaris

13.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2015m. spalis

Planas
2015 m.
spalio 15 d.

14.

Priminimas mokytojams ir aptarnaujančiam
personalui apie patyčių atvejų registraciją, P1
procedūras

2015 m. rugsėjis
2016 m. vasaris

P1
Visi mokytojai ir
2015 m.
personalo darbuotojai
gruodžio 15d.
ir 2016 m.
balandžio 30d.
C1

Direktorius,
koordinatorius,
MSG vadovai

Direktorius

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
veiklosesprendžiant
patyčių problemas.
OPKUS plane
bus išdėstyti tikslai,
priemonės ir laiko
grafikas, siekiant dirbti
pagal OLWEUS
programos
standarto reikalavimus.

Registruojami netinkamo
elgesio atvejai, taikomos
poveikio priemonės.

15.

Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimas

Užfiksavus
nukrypimą

2016 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo
A1
Pastebėjus
nukrypimą
A2
Pašalinus
nukrypimą

Atsakingas už veiklą
asmuo
Direktorius

Registruojami OLWEUS
programos vykdymo ir
struktūros pažeidimai,
nukrypimai.
Registruojami OLWEUS
programos vykdymo ir
struktūros pažeidimai,
nukrypimai. Sudaromas
veiksmų planas.

