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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS)
PLANAS
2019 M. KOVAS – 2020 M. KOVAS
I. PROGIMNAZIJOS APRAŠYMAS
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
sprendimais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, Panevėžio Alfonso
Lipniūno progimnazijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius.
Progimnazija veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas bei rekomendacijas. Rengiamas trejų metų strateginis planas, metinis veiklos
planas, Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programa, Sielovadinės veiklos planas, ugdymo planai, mėnesio veiklos planai, Metodinės tarybos ir metodinių
grupių veiklos planai, Progimnazijos tarybos, Mokinių tarybos veiklos planai, Vaiko gerovės komisijos planas, klasių vadovų veiklos, mokomųjų dalykų
ilgalaikiai metiniai planai, dalykų modulių programos, individualios programos.
Progimnazijos vizija: darni, prasmės, atradimų ir mokymo(si) sėkmės siekianti bei mokytojų, mokinių, jų tėvų susitarimais grindžianti savo veiklą
mokykla. Misija: katalikiškos krypties progimnazija, bendradarbiaudama su šeima, ugdo įvairių gebėjimų ir poreikių mokinius tolimesniam sėkmingam
mokymui(-si). Vertybės: tikėjimas, šeima, sąžiningumas, atsakingumas, tolerancija, sveika gyvensena.
Progimnazijai vadovauja direktorius, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dirba direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 36
mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas), profesijos patarėjas, pailgintos
darbo dienos grupės auklėtojas, bibliotekininkas, vyriausiasis buhalteris, raštinės administratorius, kompiuterių priežiūros inžinierius ir 18 aptarnaujančio
personalo darbuotojų. Progimnazijoje veikia demokratiniais principais įsteigtos savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių
taryba, Darbo taryba.
2019 m. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje mokosi 352 mokiniai 16-oje klasių komplektų. Socialinę paramą, nemokamą maitinimą
mokykloje gauna 47 mokiniai, 22 mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 49 mokiniai - turi kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
Neformaliojo vaikų švietimo valandos skirtos dorinių vertybių ugdymui, meninėms (dailė – technologijos, muzika, šokis, teatras), sportinėms,
gamtamokslinėms, socialinių įgūdžių formavimo, tautinio tapatumo programoms įgyvendinti.
Progimnazija yra katalikiškos krypties mokykla, bendruomenės sielovada rūpinasi Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu paskirtas

kapelionas kunigas Domingo Avellaneda, tikybos mokytoja Zita Mikalauskaitė. Progimnazija turi savo Koplytėlę. Sekmadieniais progimnazijos Aktų
salėje aukojamos Šv. Mišios, kuriose dalyvauja progimnazijos ir vietos bendruomenė. Progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja karitatyvinėje
veikloje, organizuojamos labdaros akcijos.
Progimnazijoje organizuojami kasmetiniai tradiciniai renginiai: Mokytojų dienos šventė, progimnazijos vardadienio šventė, bendruomenės
Advento vakaras, progimnazijos kalėdinis mokinių, mokytojų, tėvų vaidinimas, eruditų konkursai 5-8 kl. mokiniams, Mėnuo BE PATYČIŲ, Šeimos
diena, Pyragų mugė, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios paminėjimas, Šv. Juozapo senelių globos namų gyventojų lankymas, mokslo metų pradžios ir
užbaigimo šventės, nominacijų „Progimnazijos garbė“, „Metų mokinys“, „Šauniausios klasės“, „Angelo statulėlė“ įteikimo šventės ir kt. Veiklos telkia
bendruomenę, skatina bendrystę, kuria palankią psichologinę atmosferą. Vykdoma aktyvi gamtosauginė veikla: kasmet parengiamas ir įgyvendinamas
veiksmų planas. Dalyvaudami įvairiose veiklose (ekologinio mėnesio veiklos, projektas „Mano žalioji palangė“, kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų eglutė
kitaip“, aplinkos tvarkymo akcija „Darom“, projektas „Mažiau šiukšlių“, akcija „Baterijų vajus“ ir kt.) mokiniai ugdosi gamtamokslines kompetencijas,
rūpinasi saugios ir švarios aplinkos saugojimu, atlieka tiriamuosius darbus. 2019 m. už gerai organizuotą gamtosauginę veiklą progimnazija apdovanota
penkiolikta Žaliąja vėliava. Nuo 2017 m. progimnazija dalyvauja darnaus vystymosi įgūdžių programoje „Darni mokykla“; už kokybiškai ir atsakingai
įgyvendintas darnaus vystymosi iniciatyvas 2017 ir 2018 m. apdovanota aukščiausiu įvertinimu – auksiniu sertifikatu.
Inicijuojami ir įgyvendinami prevenciniai renginiai (prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“, mokinių susitikimai su bendruomenės
pareigūnais, kariuomenės atstovais, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o tu?“ ir kt.) stiprinama mokinių motyvacija dirbti
kolektyve ir siekti bendrų rezultatų. Prevencinėse veiklose dalyvauja 90 proc. 1-8 klasių mokinių.
Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri teikia efektyvią ir sistemingą pagalbą. Organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas,
atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliekamas mokinio specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimas.
Nuo 2017 m. progimnazija pasirinko ir įgyvendino OLWEUS patyčių prevencijos programą. Parengtos, aptartos ir taikomos Nuobaudų kopėtėlės,
jos paviešintos kabinetuose, antro ir trečio aukšto stenduose. Ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio santykių problemoms spręsti. Šešios
mokymosi ir supervizijų grupės (MSG) pravedė po 21 susitikimą, kurių metų susipažinta su OLWEUS patyčių prevencinės programos principais,
metodika. Su šia patyčių prevencijos programa supažindinta visa progimnazijos bendruomenė ir sėkmingai pradėta diegti. Patyčių registracijos žurnale
fiksuoti patyčių atvejai analizuoti, mokiniams teikta pagalba. 2017 ir 2018 m. 3-8 klasių mokiniai pildė Olweus programos klausimyną. 2017 m. gautais
duomenimis patyčias patyrė 28 mokiniai 3-8 klasių mokinių tarpe, 2018 m. - 32 mokiniai. Progimnazijos bendruomenė turi didelį sieki ir norą kovoti su
patyčiomis, kad mūsų progimnazijoje visi mokiniai jaustųsi saugūs, ramūs, turėtų draugų ir būtų išklausyti bei išgirsti.
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) pradedama įgyvendinti nuo 2019 m. kovo mėn. OP instruktore paskirta Edita
Kazlauskienė. Vadovaudamiesi OPKUS standartu, tikimės nuosekliai išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje
taikomų priemonių tęstinumą Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje.
II. PROGIMNAZIJOS DARBO SU PATYČIOMIS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas 1: Patyčių atvejų pasireiškimų mažinimas progimnazijoje 2019 m. kovo – 2020 m. kovo mėn.
Uždaviniai:
1.1. Vykdyti Olweus programą, laikantis OP standarto reikalavimų.

1.2. Organizuoti tyrimą ir išanalizuoti jo rezultatus.
1.3. Aptarti ir įsivertinti Olweus programos įgyvendinimą.
1.4. Skatinti progimnazijos darbuotojus aktyviau fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, aptarti pastebėtas situacijas MSG
susitikimuose.
Tikslas 2: Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros stiprinimas tarp progimnazijos bendruomenės narių.
Uždaviniai:
2.1. Progimnazijoje kurti estetišką ir patogią mokymosi bei poilsio aplinką.
2.2. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių ir konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti,
konstruktyviai spręsti konfliktus.
2.3. Organizuoti renginius, skirtus patyčių prevencijai, įtraukiant bendruomenės narius į veiklas.
2.4. Užtikrinti visų progimnazijos darbuotojų aktyvų dalyvavimą MSG susitikimuose.
2.5. Su diegiama OPKUS supažindinti naujai atvykusius mokinius bei naujus progimnazijos darbuotojus.
III. VEIKLOS TURINYS
Tikslas 1.
Patyčių
atvejų
pasireiškim
ų
mažinimas
progimnazij
oje 2019 m.
kovo mėn. 2020 m.
kovo mėn.
Uždavinys 1.1. Vykdyti
Olweus programą, laikantis
OP standarto reikalavimų
Eil. Nr.
Veiklos turinys /
priemonės pavadinimas
1.
Progimnazijos personalo susitikimų metu
aptariami Olweus programos standarto
reikalavimai, Olweus tyrimo rezultatai bei

Laikotarpis /
data
2019 m. kovas

Dokumento Nr. / terminas
OPKUS
diegimo mokykloje trišalė sutartis (2019-03-04
3ESF3-13) sudaryta su SPPC ir OP instruktore Edita

priimamas sprendimas dėl kokybės
užtikrinimo sistemos diegimo
2.
3.

4.

OP kokybės užtikrinimo sistemos diegimo
plano rengimas, tvirtinimas, suderinimas su
OP instruktore
Mokyklos darbuotojų supažindinimas su
OPKUS planu ir OPPP procedūromis
(dokumentas Nr. P1)
Olweus klasės valandėlių
1-8 klasėse vedimas

5.

Aktyviai, nuosekliai ir pastoviai skatinti
mokinius laikytis patyčių prevencijos
taisyklių bei, esant reikalui, taikyti OP
procedūras, sprendžiant patyčių atvejus

6.

Olweus programos kokybės užtikrinimo
plano 2019-03 – 2020-03 ir vykdomų veiklų
viešinimas progimnazijos internetinėje
svetainėje https://www.alipniunomokykla.lt/
ir progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykla/
MSG susitikimai: OPKUS plano aptarimas,
veiklų pristatymas. prevencijos principų ir
taisyklių taikymas, bendradarbiavimo
stiprinimas, patyčių atvejų analizavimas.
Olweus tyrimo rezultatų analizavimas ir
priemonių patyčių mažinimui numatymas.
OPKUS plano įgyvendinimo rezultatų
aptarimas

7.

Kazlauskiene

2019 m. kovas –
balandis

Direktoriaus įsakymu patvirtintas OPKUS planas

2019 m. rugsėjis

C4 iš karto po susirinkimo;
R1 iš karto po susitikimo

Du kartus per
mėnesį, 2019 m.
kovas –
2020 m. kovas
2019 m.
kovas –
2020 m. kovas

Fiksavimas TAMO dienyne, OLWEUS klasės
valandėlė, nurodant temą, pildoma iškarto pravedus
klasės valandėlę

2019 m.
kovas –
2020 m. kovas

OPKUS
Planas progimnazijos internetinėje svetainėje
https://www.alipniunomokykla.lt/

2019 m. balandis;

R1 iš karto po kiekvieno susitikimo;
C1 pildo direktorius iki audito/palaikomojo susitikimo

2019 m. spalis;
2019 m. gruodis;
2020 m. sausis;
2020 m. vasaris

C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai

8.

9.

Progimnazijos personalo susitikimai, kurių
metu primenami Olweus programos
standarto reikalavimai, patyčių prevencijos
būklė, aptariamas OP kokybės užtikrinimo
planas ir veiklos
OP koordinacinio komiteto susitikimai

10.

Mokytojų budėjimo plano peržiūra ir
koregavimas, suaktyvinant mokytojų
budėjimą didesnio mokinių susibūrimo
vietose, progimnazijos teritorijoje
Uždavinys 1.2. Organizuoti
tyrimą ir išanalizuoti jo
rezultatus
1.
Mokinių, besimokančių
3-8 klasėse, apklausa
Olweus programos klausimynu
2.
Apklausos rezultatų analizė su koordinacinio
komiteto nariais ir MSG vadovais
3.
4.

Apklausos rezultatų analizė Mokinių
taryboje
Apklausos rezultatų pristatymas
mokytojams, tėvams ir mokiniams

Uždavinys 1.3. Aptarti ir
įsivertinti Olweus
programos įgyvendinimą
1.
Diskusijos patyčių prevencijos tema mokinių
tarybos susitikimuose

2019 m. spalis ir
2020 m. kovas

C4 iš karto, pasibaigus susirinkimui, pildo direktorius

2019 m. kovas 2020 m. sausis
2019 m. balandis,
2019 m. rugsėjis,
2019 m. gruodis,
2020 m. vasaris

Susirinkimų protokolai

2019 m. lapkričio
antroji pusė

C1, gavus apklausos rezultatus

2020 m. sausis

OP koordinacinio susirinkimo protokolas

2020 m. sausis
2020 m. sausis

C3 formoje ir
R4 iš karto, pasibaigus susirinkimui
C1 ir C4 (pildo direktorius), C2 pildo 2 kartus per
mokslo metus (2019-04-30 ir 2019-12-15) klasių
vadovai

2019 m.
kovas – birželis

C3 formoje ir
R4 iš karto, pasibaigus susirinkimui

2019 m.
rugsėjis –

Mokytojų budėjimo planas /
grafikas ir C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

gruodis
2020 m. sausis kovas
2019 m. rugsėjis,
2019 m. lapkritis,
2020 m. vasaris
2019 m. rugsėjis

2.

Patyčių prevencijos veiklos aptarimas klasės
tėvų susitikimuose

3.

Patyčių prevencijos veiklos aptarimas, OP
apklausos rezultatų pristatymas visuotiniuose
mokyklos tėvų susitikime
Paprastų arba rimtų / sisteminių nukrypimų
2019-03 – 2020fiksavimas bei šalinimas.
03, metų eigoje

4.

Uždavinys 1.4. Skatinti
progimnazijos darbuotojus
aktyviau fiksuoti pastebėtas
patyčias registracijos
žurnale, aptarti pastebėtas
situacijas MSG
susitikimuose
1.
Diskusijos progimnazijos darbuotojų
susitikimų metu dėl nuobaudų kopėtėlių
taikymo ir būtinybės fiksuoti pastebėtas
patyčias
2.
MSG susitikimų metu aptariami pastebėti
patyčių atvejai, darbuotojai skatinami
pažymėti juos patyčių registravimo žurnale
Tikslas 2. Bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūros
stiprinimas tarp
progimnazijos
bendruomenės narių

C1 ir C4 (pildo direktorius);
C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai
C1 ir C4 (pildo direktorius);
C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai
A1 arba A2 kai nustatomas rimtas nukrypimas

2019 m. kovas 2020 m. kovas

Patyčių registravimo žurnalo protokolai

MSG susitikimų
metu

Patyčių registravimo žurnalo protokolai

Uždavinys 2.1.
Progimnazijoje kurti
estetišką ir patogią
mokymosi bei poilsio
aplinką
1.
Estetiška progimnazijos erdvių išvaizda,
atspindinti progimnazijos kultūrą, OP
įgyvendinimą (yra iškabintos ar kitaip
viešinamos Olweus taisyklės prieš patyčias)
2.
Mokinių kūrybiniai projektai:
„Slaptas draugas“
„Jausmų siena“
paštas „Laiškas draugui“
„Šauniausios klasės konkursas“
3.
Mokinių tarybai skirtų patalpų efektyvus
panaudojimas, žaidimų kambario veiklos
organizavimas, budėjimo vykdymas ir kitų
erdvių efektyvus panaudojimas
Uždavinys 2.2. Klasės
valandėlių ir individualių
pokalbių metu išaiškinti
mokiniams patyčių ir
konflikto sampratas, mokyti
juos bendrauti ir
bendradarbiauti,
konstruktyviai spręsti
konfliktus
1.
Užsiėmimai klasių valandėlių metu skiriami
mokinių bendravimui, tolerancijai ir
bendradarbiavimui ugdyti
2.
Sudėtingesnių atvejų analizė ir konstruktyvių
sprendimų paieška

2019 m. kovas 2020 m. kovas
2019 m. kovas 2020 m. kovas

Nuotraukų viešinimas progimnazijos internetinėje
svetainėje https://www.alipniunomokykla.lt/ ir
progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykla/
Nuotraukų viešinimas progimnazijos internetinėje
svetainėje https://www.alipniunomokykla.lt/ ir
progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykla/

2019 m. kovas 2020 m. kovas

Nuotraukų viešinimas progimnazijos internetinėje
svetainėje https://www.alipniunomokykla.lt/ ir
progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykla/

2019 m. kovas 2020 m. kovas

C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai

2019 m. kovas 2020 m. kovas

C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai

Uždavinys 2.3. Organizuoti
renginius, skirtus patyčių
prevencijai, įtraukiant
bendruomenės narius į
veiklas
1.
Kasmetiniai renginiai, skirti patyčių
prevencijai:
Dalyvavimas Sąmoningumo didinimo
mėnesio BE PATYČIŲ 2019/2020 m.
veiklose;

2.

2019 m. kovas/
2020 m. kovas

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas;

2019 m. lapkritis

Kūrybinių darbų konkursai, skirti patyčių ir
smurto prevencijai;

2019 m. kovas –
2020 m. kovas

Šauniausios klasės konkursas;

2019 m. spalis –
2020 m. kovas

Dalyvavimas konferencijose.

2019 m. kovas –
2020 m. kovas
2019 m. kovas –
2020 m. kovas

Atviros pamokos, tėvų vedamos Sėkmės
pamokos, Saviugdos klubo veikla, efektyvus
tėvų įtraukimas į progimnazijos gyvenimą ir
veiklą
Uždavinys 2.4. Užtikrinti
visų progimnazijos
darbuotojų aktyvų
dalyvavimą MSG
susitikimuose
1.
Mokytojų ir darbuotojų pasitarimų metu
nuolat diskutuojama apie tai, kaip sekasi
įgyvendinti mokykloje OP programos

2019 m. kovas 2020 m. kovas

Informacija viešinama progimnazijos internetinėje
svetainėje https://www.alipniunomokykla.lt/ ir
progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykla/

C1 ir C4 (pildo direktorius)

C4 iš karto po susirinkimo ir
C1 pildo direktorius iki audito/palaikomojo susitikimo

principus, kokie kyla sunkumai ir kokios
silpnosios pusės
2.

OP koordinacinio komiteto susitikimuose
aptariamas darbuotojų įsitraukimas į
Olweus prevencijos programą
Uždavinys 2.5. Su diegiama
OPKUS supažindinti naujai
atvykusius mokinius bei
naujus progimnazijos
darbuotojus
1.
Įvadiniai Olweus programos mokymai
naujiems progimnazijos darbuotojams.

2019 m. kovas 2020 m. kovas

Susitikimų protokolai

2019 m. kovas 2020 m. kovas

R3 iš karto po mokymų;
C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

2.

2019 m. kovas –
2020 m. kovas,
mokiniui atvykus
mokytis 2 -jų
savaičių bėgyje

C2 pildo 2 kartus per mokslo metus (2019-04-30 ir
2019-12-15) klasių vadovai

Olweus patyčių prevencijos programos
principų perteikimas naujai atvykusiems
mokiniams, skatinimas naujų mokinių
laikytis nustatytos progimnazijoje tvarkos

____________________________________________

