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2018-2019  m.m. ugdymo plano 

                     9 priedas  

 

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAU VALANČIAUS GIMNAZIJOS DARBO SU PATYČIOMIS IR 

SMURTU KOKYBĖS PLANAS 2018/2019 M.M.  

 

Gimnazijos aprašymas 

 

Gimnazijoje įgyvendinamos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. Gimnazijoje 

ugdosi 333 įvairaus amžiaus mokiniai nuo 2 iki 19 metų amžiaus. Yra 53 darbuotojai iš jų 35 

pedagoginiai darbuotojai.  Pastaraisiais metais personalo kaita buvo maža. Mokiniai atvyksta į 

mokykla iš Varnių ir kaimiškų teritorijų spinduliu aplink mokyklą apie 18 km. Mokiniai yra iš 

įvairių socialinių aplinkų  ir  turintys įvairių socialinių patyrimų.  

 

Gimnazijos darbo prieš patyčias įsipareigojimai 

 

Įstatyminė bazė: 

Lietuvos respublikos Švietimo įstatymas 

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija 

 

Olweus standartas  

Olweus Kokybės Užtikrinimo Sistema  2018/2019 m. m.  

 

Tikslai 

• Skirti didesnį dėmesį klasės valandėlių organizavimo metodikai; 

• Adaptuoti programą ikimokyklinio ugdymo grupėse, 1,2, III, IV klasėse.  

• Klasės valandėles skirti mokinių bendravimo su kitais mokiniais ir suaugusiais etiketui ir 

kultūringas elgesys įvairiose socialinėse aplinkose.   

 

 Veikla  Įgyvendinimo 

terminas  

 

Dokumentacijos/atsakomybės  Ataskaitos 

terminas  

 

1.  Gimnazijos personalo 

susirinkimai  

I (ruduo) susirinkimo tema 

„OPKUS“ programos 

įgyvendinimo aptarimas     

( sėkmės ir nesėkmės); 

II (pavasaris) susirinkimo 

tema „Gimnazijos 

bendruomenės tyrimo 

rezultatų ir veiklos 

aptarimas“.  

I susirinkimas 

Iki rugsėjis 

30 d.  

 

 

 

 

II 

susirinkimas 

balandžio 

mėnuo.  

C4, C5 / direktorius  

 

 

 

 

C1/direktorius  

 

Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.   

 

2019 m. 

gegužės .20 d.  

2.  Pamokose stebimi 

bendravimo trukdžiai tarp 

mokytojų ir mokinių. 

Teikiami vadovų 

pasiūlymai, 

Lapkritis  Pavaduotojas ugdymui Iki 2018-11-30 

3.  Supažindinimas su P1 Nuolat  P1/visi personalo nariai Visa laiką  
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procedūra. C1/direktorius  Iki 2016-05-31 

4.  MSG grupių vadovų 

susirinkimas. Grupių 

mokymų planavimas 

Iki rugsėjo 30 

d. 

R1/ MSG grupių vadovai  

5.  MSG susirinkimas „Praeitų 

mokslo metų veiklos 

aptarimas“ Olweus PSP 

taisyklių ir korekcinio 

pokalbio kartojimas. 

Susitarimai dėl reagavimo į 

smurtą gimnazijos 

bendruomenėje, aptarti kas 

yra smurtas.  Klasės 

valandėlių, renginių, skirtų  

temoms kada yra laikomas 

tinkamas/pageidautinas 

bendruomenėje elgesys, 

kas yra  smurtas, 

pageidaujamo ir 

nepageidaujamo elgesio 

pavyzdžių aptarimas -  

spalio, lapkričio, gruodžio 

ir sausio mėnesiams.  

Iki spalio 31 

d.  

R1/ MSG grupių vadovai   Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

6.  MSG vadovams mokymai: 

mokinių kultūros ugdymas.  

Iki rugsėjo 30 

d. 

Egidijus Stonys, Vilma 

Jankauskaitė 

 

7.  MSG susirinkimas: Olweus 

programos metodų 

taikymas ir pasidalijimas 

veiklos patirtimi, vedančia 

vaiko pasitikėjimo 

suaugusiais link.  

Klasės valandėlės kuriose 

ugdomas gebėjimas 

analizuoti savo veiklą, 

elgesį, priimti sprendimus 

dėl keitimosi. (sausi, 

vasaris, kovas, balandis). 

 

Iki sausio 1 d.  Egidijus Stonys, Vilma 

Jankauskaitė 

 

8.  MSG susirinkimas 

Pokalbio su mokiniu 

vedimas ne moralizuojant. 

Iki kovo 30 d. R1/ MSG grupių vadovai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

9.  MSG susirinkimas 

Tema: Pokalbio su mokiniu 

vedimas ne moralizuojant. 

Iki kovo 10 d. R1/ MSG grupių vadovai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

10.  MSG susirinkimas 

Tema „OLWEUS tyrimo 

rezultatų analizė“ 

Klasės Ar visos mintis 

Iki gegužės 

15 d. 

R1/ MSG grupių vadovai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     
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teisingos, ar gali būti kitaip 

negu pats galvojų. 

(situacijų aptarimas) 

gegužės, birželio 

mėnesiams. 

11.  MSG susirinkimas 

Tema „Pastebėtų trūkumų 

įgyvendinant OPKUS 

analizė ir šalinimas. 

Iki birželio 20 

d. 

R1/ MSG grupių vadovai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

12.   6 valandų mokymai 

naujiems personalo 

nariams apie Olweus 

programą.  

Pagal 

susitarimą su 

darbuotoju.  

R3/ Vilma Jankauskaitė  Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

13.  Mokinių apklausos 

atlikimas naudojant 

Olweus mokinių 

klausimyną.  

Ruduo  C1/ direktorius  Iki 2019-05-31 

14.  Socialinių įgūdžių ugdymo 

valandėlės 5,7,8 klasėse.  

Klasei nuo 10 

iki 17 

valandų per 

metus. 

R2/klasės auklėtojai Iki 2019-05-31 

15.  Darbuotojų budėjimas 

pertraukų metu, gimnazijos 

pastate ir lauke.  

Visus metus 

lauke rudenį 

ir pavasarį.  

C1/direktorius  Iki 2019-05-31 

16.  Darbuotojų budėjimo 

pertraukų metu gimnazijos 

pastate ir lauke 

koregavimas atsižvelgiant į 

tyrimo rezultatus 

Ruduo C1/direktorius Iki 2019-05-31 

17.  Keturių taisyklių reguliarus 

naudojimas.  

Nuolat  C2/klasės auklėtojai  Iki 2018-12-20/ 

iki 2019-04-30 

18.  Vedamos Olweus klasės 

valandėlės kiekvienoje 

klasėje. 

du kartus per 

mėnesį  

R2/klasės auklėtojai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

19.  Du susirinkimai per metus 

mokinių seniūnų taryboje 

patyčių tema.  

Mokinių mandagumas  

 

„Prevencinių renginių 

kokybės aptarimas“  

 

Spalis ir 

vasaris  

R4/ Giedrė Bajorūnienė 

 

 

 

 

 

C3/ Giedrė Bajorūnienė 

Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.    

 

 

2018-12-20/  

2019-04-30 

20.  Aptarti patyčių temas 

individualių pokalbiu metu 

su mokiniais.  

Nuolat  C2/ klasės auklėtojai 2018-12-20/  

2019-04-30 

21.  Klasės auklėtojai pateikia 

informaciją apie patyčių 

programos įgyvendinimą 

gimnazijoje klasės tėvams .  

Rugsėjis  C2/ klasės auklėtojai 

 

 

C1/direktorius 

2018-12-20/  

2019-04-30 

 

Iki 2018-05-31 
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22.  Klasės auklėtojai pateikia 

informacija apie patyčių 

programos įgyvendinimą 

gimnazijoje tėvams klasės 

susirinkimų metu. 

Gruodis.  C2/ klasės auklėtojai 

 

 

 

C1/direktorius 

2018-12-20/  

2019-04-30 

 

 

Iki 2018-05-31 

23.  Kokybės plano tvirtinimas  2014-08-29  Iki 2019-10-31 

24.  Nukrypimų sutvarkymas  Atsiradus 

nukrypimui. 

 

 Kai užduotis 

įvykdoma/ 

nukrypimas 

pataisomas.   

A1/direktorius  

 

A1/A2/ direktorius 

Iki 2018-06-10 

25.  Gimnazijos tikslų prieš 

patyčias aptarimas klasės 

valandėlėse.  

Mokslo metų 

pradžioje.  

R2/5-3g klasių auklėtojai Per dvi darbo 

dienas nuo 

susirinkimo 

pabaigos.     

 Laukiamas rezultatas: 

Sėkmingesnis  gimnazijos bendruomenės bendravimas siekiant mokinio mokymosi sėkmės. 

Pakantumas, tolerancija bendruomenėje. Gerės mokinių tarpusavio bendravimo kultūra ir 

mandagumas mokykloje.   

 

Parengė  

Direktorės pavaduotojai ugdymui  

Egidijus Stonys, Giedrė Bajorūnienė 

ir mokymosi supervizijų grupių vadovai.  


