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Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus r.
Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio
ugdymo skyriaus
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020–2021 m. m.
I. Mokyklos aprašymas
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla yra bendrojo lavinimo
mokykla, priklausanti Vilniau rajono savivaldybei. Pagrindinės veiklos sritys: ikimokyklinis,
priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, bei specialiųjų poreikių turintiems mokiniams
ugdymas.
2020 m. rugsėjo mėn. mokėsi 168 mokiniai, iš jų: 110 – mokykloje, 6 – skyriuje (specialiųjų
poreikių vaikai), 52 – ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo grupėse. 2 mokiniai mokėsi pagal
pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių programas. Iš viso buvo 15 klasių komplektų.
Veikė 15 neformaliojo švietimo būrelių. Mokykloje dirbo: 30 pedagogų, turintys
kvalifikacijas: mokytojai metodininkai – 7, vyresnieji mokytojai – 11, mokytojai – 6, neatestuotos 4
– studijuoja, 1 - logopedas, 1 – psichologas, 2 – mokytojo padėjėjos, 1 – bibliotekininkė, techninio
personalo darbuotojai – 29.
2019-2020 m. m. mokykloje vyko rajoniniai renginiai: sporto varžybos, dalykų konkursai. Su
kaimyninėmis mokyklomis vykdomas projektas ,,Žengiame kartu“.
Mokykloje buvo organizuoti įvairūs tradiciniai renginiai (iki karantino), kuriuose aktyviai
dalyvavo mokiniai (,,Mokytojų diena“, ,,Senelių diena“, Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės
dienų minėjimai, ,,Prakartėlė“, pilietinės akcijos: Sausio 13-osios - ,,Atmintis gyva, nes liudija“,
,,Tolerancijos diena“, ,,Šviesa Rasų kapinėms“). Dalyvauta edukaciniuose užsiėmimuose už
mokyklos ribų bei išvykose: Valdovų rūmuose: ,,Liublino unijai – 450“, ,,Radvilos kunigaikščių
istorija ir paveldas“, edukaciniai užsiėmimai vyko ir mokykloje pagal Kultūros pasą: ,,Senoviniai
žaidimai“, ,,Krentanti žvaigždė“. 50 mokinių vyko į Šiaulius, aplankė muziejų ir Kryžių kalną.
Sėkmingai vystėsi bendradarbiavimo santykiai. Su Sudervės seniūnija kartu dalyvauta
Derliaus, Šv. Kalėdų, Naujametinio karnavalo šventėse. Tęsėsi užmegzti ryšiai su draugija
,,Traugutt“, kurie padovanojo mokyklai kanceliarines priemones ir dalyvauta jų piešimo konkurse
,,Sercem zawsze przy Polsce“.
Klasių vadovai glaudžiai bendradarbiavo su tėvais, kvietė dalyvauti ugdymo procese, tėvų
pagalba buvo organizuojamos išvykos. Tėveliai noriai ir gausiai dalyvavo mokyklos renginiuose.
Bendradarbiavimas su partnerinėmis mokyklomis Lenkijoje vyko online būdu. Mokiniai kūrė
sveikinimo kalbas ir virtualius atvirukus, plakatus.
Mokykla toliau vykdė penkerių metų Sveikatos stiprinimo mokykloje programą ,,Mokykla –
visų namai“. Buvo organizuojami Vilniaus miesto sveikatos biuro konkursai: ,,Švarių rankų šokis“,
,,Gražiausia šypsena“, ,,Aktyvi pertrauka“.
Mokyklos gyvenimas nuolat viešinamas internetinėje svetainėje www.suderve.vilniausr.lm.lt
bei rašomi straipsniai į ,,Tygodnik Wileńszczyzny”, ,,Kurier Wileński”.

Mokykla sėkmingai vykdė patyčių prevencinę programą ,,OPKUS“ organizuojant
,,Savaitę be patyčių“, įvairius renginius. Vykdant Olweus patyčių prevencijos programą mokykloje
bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias.
2020-2021 m.m. mokykloje bus tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Klasės auklėtojai
klasėse nuosekliai organizuos Olweus klasės valandėlės, o mokyklos personalas dalyvaus MSG
užsiėsimuose. Naujai atvykę mokiniai per pirmąsias klasės valandėles bus supažindinami su Olweus
patyčių prevencine programa, pagrindinėmis taisyklėmis. Mokykloje bus organizuojami užsiėmimai
bei renginiai, kurie padės geriau įgyvendinti Olweus programą. Siekiama, kad ir toliau būtų kuriama
saugi bendruomenės nariams aplinka, skatinamas draugiškas mokinių elgesys bei netolerancija
patyčioms. Rengiant OPKUS planą 2020-2021 mokslo metams buvo remtasi praėjusių mokslo metų
OPKUS plano įgyvendinimo analize, MSG susirinkimų nutarimais, mokinių internetinės apklausos
apie patyčias mokyklos rezultatais.
Duomenys iš Olweus mokinių apklausos, 2019 m.
Apklausoje dalyvavo 86 mokiniai. Apklausų duomenys rodo, mergaičių tarpe 0 %, berniukų tarpe
8 %. Apklausų rezultatus pristato Olweus instruktorius, jie aptariami koordinacinio komiteto
susirinkime, mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose, mokinių tarybos susirinkime.
Apklausos rezultatai pristatyti mokinių tėvams.
.

II. Mokyklos darbo su patyčiomis įsipareigojimai
Įstatyminė bazė
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla ir Vilniaus r. Sudervės Mariano
Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyrius dirba vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos
planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą
mokykloje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko
gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus programos standartu. Mokykla pradėjo diegti OPPP
2015-2016, o OPKUS įgyvendinamas 2017-2019 metais.
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos tikslai, uždaviniai
Tikslas:


Užtikrinti, kad patyčių mastas mokykloje nedidėtų.

Uždaviniai:
1. Skatinti, aktyvinti ir užtikrinti visų bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą
programoje.
2. Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą.
3. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais.
4. Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą.

III. Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų
aprašas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Pateikimo
forma ir
terminas
Planas

OPKUS plano
rengimas,
tvirtinimas
Mokymai naujiems
darbuotojams

2020 m.
rugsėjo mėn.

Direktorius

Plano pristatymas

C4,C5, C1

Direktorius

Spalis
Lapkritis
Kovas
Balandis
Birželis
Mokytojų ir
2020 m.
mokyklos personalo rudenį ir
susirinkimai
2021 m.
pavasarį
Mokinių apklausa
Lapkričio
mėn.

R1 iš karto
po
susitikimo

MSG vadovai
Mokyklos
OPKUS projekto
koordinatorius

Susirinkimų
protokolų kopijos
pridedamos
Protokolas
pristatomas
pasibaigus
susirinkimui

R3

Instruktorius
Direktorius

C1

Apklausos rezultatų
pristatymas
mokytojų tarybos
posėdyje
Individualūs
pokalbiai su
mokiniais.

2020 m.
vasario mėn.

C1 gavus
anketinius
rezultatus

Direktorius,
mokyklos
OPKUS projekto
koordinatorius,
klasių vadovai,
Direktorius,
koordinatorius

Per mokslo
metus

C2

3-10 klasių
valandėlės pagal
OPPP modelį.
Koordinacinio
komiteto
susirinkimai

Du kartus per R2
mėnesį

2020 m.
rudenį

5 MSG susitikimai

Keturių taisyklių
prieš patyčias
reguliarus
naudojimas
Naujai atvykusių
mokinių
supažindinimas su
Olweus patyčių
prevencijos

Atsakingas
asmuo

Klasių vadovai,
pagalbos
mokiniui
specialistės
3-10 klasių
vadovai

2020 m.
rugsėjis,
2020 m.
vasaris,
gegužė
Per mokslo
metus

Protokolas

Direktorius

C2

Klasių vadovai

Rugsėjo
mėn. arba
mokslo metų
eigoje
atvykus

Klasės
valandėlės
forma R2

Klasių vadovai

Pastabos

Mokymai vedami
pagal individualų
susitarimą

Protokolinis
įrašas

Įrašas el. dienyne
iš karto po klasės
valandėlės
Kitą dieną po
susirinkimo

Dalykų mokytojai
integruoja patyčių
temas į ugdymo
turinį.
El. dienyne iš
karto po klasės
valandėlės

programos
taisyklėmis
2 mokinių tarybos
susirinkimai per
mokslo metus
aptariant OPKUS
programos
vykdymo
reikalavimus
Nuobaudų
kopėtėlių
atnaujinimas

naujam
mokiniui
2020 m.
rudenį ir
2021 m.
pavasarį

Nukrypimų
fiksavimas ir
trūkumų
pašalinimas
Tėvų (globėjų,
rūpintojų)
informavimas apie
apklausos
rezultatus, patyčių
prevencijos veiklą,
nuobaudų kopėtėles
per klasės tėvų
susirinkimus
Informacijos apie
patyčias ir jų
prevenciją
skelbimas
mokyklos
internetiniame
puslapyje
Konsultacijos su
programos
instruktore
Kūrybinių darbų
konkursai, skirti
patyčių prevencijai

Užfiksavus
nukrypimą

A1, A2

Direktorius,
atsakingas
asmuo

Protokolas

2 kartus per
mokslo
metus

C2

Klasių vadovai

Susirinkimas

Visus
mokslo
metus

C2

Klasių vadovai,
Koordinatorius,
atsakingas
asmuo.

Visus
mokslo
metus
Paskelbus
konkursą

Koordinatorius

19.

Tolerancijos dienos
minėjimas

Lapkritis

Atsakingi už
veiklą asmenys

20.

Akcija „Savaitė be
patyčių"

Kovas

21.

Autizmo diena

Balandis

Klasių vadovai,
Koordinatorius,
atsakingas
asmuo.
Atsakingi už
veiklą asmenys

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

R4, C3

2021 m.
sausis.

Mokytojas
atsakingas už
mokinių
savivaldos
veiklą.

Susirinkimo
protokolas

Mokytojai,
aptarnaujančio
personalo
darbuotojai

Atsakingi už
veiklą asmenys

