KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLA
OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS) PLANAS 2017-2018 MOKSLO METAMS
Mokyklos apibūdinimas
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – 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. Nuo 2016 m rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklą. Mokykloje dirba 54 darbuotojai, iš jų 39
pedagoginiai, 15 kiti darbuotojai. Turime šiuo pagalbos mokiniui specialistus: logopedė, specialioji pedagogė, psichologė, socialinė pedagogė, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė. Mokykloje mokosi 303 mokiniai. Mokinių skaičius, lyginant su 2016-2017 m.m. sumažėjo, nes nuo rugsėjo 1d.
nekomplektuojama 10 klasė. Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, mokinių poilsio kambariai, žaidimų kambarys, valgykla, aktų ir sporto salės. Šalia mokyklos
yra stadionas, treniruokliai. Visi mokyklos darbuotojai rūpinasi, kad visi mokiniai čia jaustųsi saugiai. Mokykla yra atvira bendruomenei, nuolat besimokanti,
atvira naujovėms
Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai. Nuo 2017 m. rugsėjo 18d. mokyklai vadovauja direktorė Danguolė Deobald.
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. 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.
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.
Įgyvendinat Olweus programą, patyčių mastas mokykloje kito:
2014 metais, berniukų ir mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių – 27,5 %
2015 metais, berniukų ir mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių – 27,7 %

2016 metais, berniukų ir mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių – 22,8 %
2017 metais, berniukų ir mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių – 21,6 %
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.

Olweus programos standartas
2008 m. rudenį mokykla pradėjo diegti Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP), nuo 2010 m. įgyvendina Olweus programos kokybės užtikrinimo
sistemą (OPKUS). Siekiant nustatyti, ar mokykla atitinka Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos
standartus, atlikti auditai:
1. Pirmą kartą – 2012 m. gegužę, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu mokyklai suteiktas „Olweus mokyklos“
vardas 2012-2014 m. m.
2. Antrą kartą – 2014 m. gegužę, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu mokyklai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas
2014--2016 m. m.
3. Trečią kartą - 2016 m. gegužę, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu mokyklai suteiktas „Olweus mokyklos“
vardas 2016--2018 m. m.











Stiprybės
Mokykla atvira bendravimui ir bendradarbiavimui.
Mokykloje dirba patyrę ir kvalifikuoti mokytojai.
Mokykla yra 3 kartus sertifikuota Olweus vardo mokykla.
Mokinių tėvams/globėjams patinka organizuojama veikla ir yra
patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje mokykloje.
Mokiniai gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi saugūs visoje mokykloje.
Galimybės
Kurti geresnę pasitikėjimo atmosferą tarp mokinių ir mokytojų.
Turėti aiškius susitarimus.
Organizuoti tėvų pedagoginį psichologinį švietimą, siekiant pagerinti
tėvų pagalbą vaikams










Silpnybės
Nepakankamas tėvų įtraukimas į problemų sprendimą.
Dalis darbuotojų nenoriai pildo patyčių registracijos žurnalą,
netinkamai sprendžia patyčių situacijas.
Nepakankami saugi mokyklos teritorija. Ji neaptverta, darbuotojai
neturi galimybių prisijungti prie vaizdo kamerų.
Grėsmės
Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai, kultūros stoka.
Didėjantis tėvų abejingumas vaikų elgesiui, pedagoginių žinių stoka.
Naujų neigiamų socialinių reiškinių, priklausomybių atsiradimas.
Nėra įstatymų, apibrėžiančių patyčias kaip nusikalstamą veiką.

Tikslas: atsižvelgus į mokinių Olweus apklausos rezultatus, tęsti Olweus patyčių prevencijos programą, siekiant 1-2 procentais sumažinti patyčių
mastą mokykloje.
Uždaviniai:
1. Nuosekliai laikytis organizacinių veiklų patyčių mažinimui įgyvendinti metodikos.
2. Stiprinti mokytojų budėjimą / tvarkos priežiūrą mokyklos koridoriuose, laiptinėse, kieme.
3. Supažindinti naujai atvykusius mokinius su Olweus patyčių prevencijos programos pagrindais.
4. Visas veiklas / darbus, stabdant patyčias, įforminti dokumentais, įprasta tvarka pildyti OPKUS dokumentus.

Priemonių planas
(užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas)
Eil.
Nr.

1.

2.

Veiklos turinys

Data

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo
susirinkimai, skirti aptarti kokybės planą,
tolimesnes veiklas: tyrimų rezultatus, MSG
susirinkimus, vykdomas klasės valandėles ir
pan.

2017 m. spalis ir
2018 m. sausisvasaris, balandis

5 MSG susirinkimai

2017 m. rugsėjis,
lapkritis,
2018 m. vasaris
balandis, birželis

1. Olweus programos įgyvendinimo
tęstinumas. Kaip atpažinti patyčias?
Tarptautinio tyrimo „Mokyklos
klimato ir klasių vadovų veiklos,
vykdant OPPP“ rezultatų aptarimas,
diskusija. Elektroninio dienyno
(Tamo) – Olweus valandėlių
pildymas.

2017-09

Dokumentas,
pateikimo
galutinis
terminas
C4
Kitą dieną po
susirinkimo
C1
2018 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 naujų kompetencijų.

2. Faktinių arba įtariamų patyčių atvejų
sprendimas. „Nuobaudų kopėtėlės“.
Netoleruojamo elgesio ir patyčių
registracijos žurnalo pildymas

2017–11

3. Mokinių apklausos „Patyčių masto

2018-02

nustatymas mokykloje“ rezultatų
aptarimas. Olweus programos
įsivertinimas (sėkmės ir nesekmės)
4. Ruošimasis auditui. OPKUS veiklų

2018-04

aptarimas

3.

5. Mokslo metų veiklų aptarimas.
Audito išvadų aptarimas. 2017-2018
m.m. veiklų aptarimas.
Koordinacinio komiteto susirinkimai

2018-06

2017 m. rugsėjis,
lapkritis
2018m. sausis,
vasaris

Protokolai

Koordinatorius,
sekretorė

Kitą dieną po
susirinkimo

4.

Mokymai naujiems programos nariams

2017-2108 m. pagal
poreikį

R3
Kitą dieną po
mokymų

Instruktorius

5.

Mokinių apklausa

2017 m. lapkritis

Apklausos
duomenys

Instruktorius

C1
2018 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo

Direktorius

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.
Nauji mokyklos darbuotojai sužinos
apie OLWEUS programos vykdymą,
įsitrauks į mokykloje vykdomą
patyčių prevencijos darbą.
Apklausos rezultatai bus
panaudojami prevencinio darbo
efektyvinimui mažinant patyčias,
mikroklimato gerinimui.

6.

Priežiūros mokykloje vykdymo grafiko
koregavimas

2017 m. rugsėjis ir
2018 m. sausis

C1

Direktorius

2018 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo.
Naujai atvykusių mokinių supažindinimas su
Olweus patyčių prevencijos programos
taisyklėmis
7.

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus
naudojimas

8.

1-8 klasių valandėlės pagal OPPP modelį

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

10.

Mokinių savivaldos susirinkimai

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie
OPKUS visuotiniame susirinkime

2017m rugsėjis arba
mokslo metų eigoje
atvykus naujam
mokiniui
Visus mokslo metus

E-dienynas
pagal R2
formą

C2
2017 m.
gruodžio 15d.
ir 2018 m.
gegužės 30d.
Du kartus per
Tamo
mėnesį
dienynas
Visus mokslo metus C2
2017 m.
gruodžio 15d.
ir 2018 m.
gegužės 30d
2017 m. spalis,
R4
gruodis, 2018 m.
Kitą dieną po
vasaris, kovas,
susirinkimo
gegužė
C3
2017 m.
gruodžio 15d.
ir 2018 m.
gegužės 30d.
2018 m. kovas
C1
2018 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo

Vykdoma intervencija
patyčių ir kito nepriimtino elgesio
atvejais. Sustiprinamas budėjimas
„karštuose“ taškuose, mažinamas
patyčių mastas mokykloje.

1-8 klasių vadovai

1-10 klasių auklėtojai

Mažinti patyčių atvejų skaičių,
gerinti mikroklimatą, skatinti laikytis
taisyklių.

1-10 klasių auklėtojai

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.
Mokiniai aktyviai dalyvaus
sprendžiant aktualius klausimus
susijusius su patyčių masto mažinimu
mokykloje, teiks pasiūlymus.

1-10 klasių auklėtojai

Pedagogas, atsakingas
už mokinių savivaldos
veiklą

Direktorius

Tėvai sužinos apie mokykloje
vykdomą patyčių prevencijos
programą, jos efektyvumą, taikomas
priemones, veiksmus. Teiks
pasiūlymus ir dalyvaus bendrose

12.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie
OPKUS 1-8 klasių susirinkimuose

2 kartus per mokslo
metus: rugsėjis ir
vasaris

13.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2017m. rugsėjis

14.

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

2017 m. rugsėjis
2018 m. vasaris

15.

Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimas Užfiksavus
nukrypimą

C2
2017 m.
gruodžio 15d.
ir 2018 m.
gegužės 30d
Planas
2017 m.
spalio 1 d.

1-10 klasių auklėtojai

veiklose sprendžiant patyčių
problemas.

Direktorius,
koordinatorius,
MSG vadovai

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

P1
2017 m.
gruodžio 15d.
ir 2018 m.
gegužės 30d.

Visi mokytojai ir
personalo darbuotojai

C1
2018 m. iki
audito/
palaikomojo
susitikimo
A1
Pastebėjus
nukrypimą

Direktorius

A2
Pašalinus
nukrypimą

Atsakingas už veiklą
asmuo
Direktorius

Registruojami netinkamo elgesio
atvejai, taikomos poveikio
priemonės.

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

