Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2017-2018 m. m.
Gimnazijos aprašymas
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – Vilniaus universiteto socialinis partneris – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją kuruoja Mažeikių rajono
savivaldybės Švietimo skyrius.
Gimnazija įkurta 1919 metais. Šiuo metu joje dirba 5 administracijos nariai, 51 mokytojas, 24 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 2 specialistai (1
soc. pedagogas, 1 psichologas). Gimnazijoje mokosi 708 gimnazistai.
Gimnazijoje yra biblioteka su skaitykla, valgykla, aktų ir sporto salės, Menų ir technologijų centras (atskiras pastatas). Gimnazija turi stadioną,
krepšinio aikštelę. Gimnazija yra miesto centre. Šalia jos – Mažeikių miesto savivaldybė bei Jievaro pagrindinė mokykla.
Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos
nuostatus. Nuo 2009m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011m. gimnazija pradėjo įgyvendinti
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 2013m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas, kuris galiojo iki
2015m. Nuo 2015 metų tęsiama Olweus (OPKUS) programa.

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: Pastebėti, reaguoti ir užkirsti kelią atsirandančioms patyčioms.
Eil. nr.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Numatomos veiklos
Du gimnazijos personalo susirinkimai, skirti apžvelgti ir
aptarti pagrindines gimnazijos jau įgyvendintas ir numatytas
patyčių prevencijos priemones.
5 MSG susitikimai.

Vienas įvadinis OLWEUS programos mokymų organizavimas
naujiems gimnazijos darbuotojams.
Gimnazistų apklausa OLWEUS klausimynu (1).
Budėjimas per pertraukas.
Visiems gimnazijos darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti
keturias patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai gimnazijai.
Visiems gimnazijos darbuotojams susipažinti ir gebėti taikyti
OLWEUS programos procedūras sprendžiant patyčių atvejus.

Data

Atsakingi asmenys

Spalis
Birželis

OPKUS programos
koordinatorė

Lapkritis
Gruodis
Vasaris
Balandis
Birželis
Spalis

OPKUS programos
koordinatorė

Lapkritis

Gitana Svirskienė,
Jūratė Pivariūnienė
Visi darbuotojai
Visi darbuotojai

Nuolat
Nuolat
Lapkritis

Gitana Svirskienė

OPKUS programos
koordinatorė

Kada užpildyti

Pildymo
forma
C1, C4

Pasibaigus susirinkimui

R1

Pasibaigus susirinkimui

R3

Pasibaigus mokymams

C1

Pasibaigus mokinių
apklausai

8.

Klasės valandėlės.

9.

Diskusija patyčių tema mokinių taryboje (2).

10.

Siekti, kad patyčių tema visiems taptų įprastine pokalbių su
gimnazistais tema.
Gimnazistų tėvų/globėjų detalus informavimas apie gimnazijos
patyčių veiklą ir su ja susijusių problemų sprendimą
visuotiniame gimnazijos tėvų susirinkime (1).
Kiekvienos klasės gimnazistų tėvų/globėjų detalus
informavimas apie gimnazijos patyčių veiklą ir su ja susijusių
problemų sprendimą klasės tėvų susirinkime (1).

11.
12.

Nuolat
Sausis

Per mokslo
metus

Klasių kuratoriai
Laimonas Terasius,
direktoriaus pav.
ugdymui
Visi darbuotojai
Gimnazijos direktorė,
OPKUS programos
koordinatorė
Klasės kuratorius

PPKK susirinkimai

Lapkritis
Gegužė

Direktorius,
OPKUS programos
koordinatorė

Nukrypimų šalinimas

Atsiradus
nukrypimui

Direktorius

13.
14.

2 kartus per
mėnesį
Gruodis
Gegužė

R2

Pasibaigus klasės valandėlei

R4

C2

C1, C2

Pasibaigus susirinkimui

C1, C2

Pasibaigus susirinkimui

PPKK
susirinkimo
forma

Pasibaigus susirinkimui

A1, A2

Atsiradus nukrypimui

