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I SKYRIUS
GIMNAZIJOS APRAŠYMAS
Gimnazija yra Nemakščiuose, Ţemaitijos miestelyje tarp dviejų kelių – senojo Ţemaičių
plento ir automagistralės Vilnius – Klaipėda. 8 kilometrai nuo Nemakščių – unikalus viduramţių
gynybinis kompleksas – Pilėnai (dabar Molavėnai): du piliakalniai, dauba – amfiteatras, apsauginių
pylimų ir griovių sistema, Lietuvoje dešimtas pagal dydį Skirtino akmuo, šventosios girios
palikuonis – senasis ąţuolas. Vietovės unikalumas suteikia galimybių paįvairinti ugdymo procesą.
Rašytinių ţinių apie pirmąją Nemakščiuose mokyklą nerasta, tikėtina, kad 1778 m. jau veikė
parapijinė mokykla.
1864 m. ji uţdaryta, bet įsikuria net kelios slaptosios daraktorinės mokyklos.
1899 m. atidaryta rusiška cerkvinė mokykla.
1909 m. įsteigiama „Saulės“ draugijos išlaikoma lietuviška mokykla.
1911 m. pradeda veiklą valstybės išlaikoma dviklasė mokykla.
1936 m. reorganizuojama į šešių skyrių pradinę mokyklą.
1946 m. atidaroma progimnazija.
1953 m. įsteigiama vidurinė mokykla.
1953 m. mokyklai vadovauti paskiriamas Bronius Račas.
1954 m. skiriamas Algimantas Šalčius.
1955 m. – 1983 m. mokyklai vadovavo Vytautas Ilčiukas.
1956 m. išleidţiama pirmoji abiturientų laida.
1958 m. pradėtas statyti mokyklai mūrinis pastatas.
1983 m. – 1985 m. mokyklai vadovavo Jonas Tamošaitis.
1984 m. mokykla išplėsta priestatais.
Nuo 1985 m. iki 2001 m. mokyklai vadovavo Antanas Mockevčius.
1994 m. geguţės 17 d. mokyklai suteiktas Martyno Maţvydo vardas. 1997 m. prie mokyklos
atidengtas ir pašventintas dailininko Zenono Liekio sukurtas paminklas ţymiajam lietuvių raštijos
pradininkui Martynui Maţvydui. Mokyklos fojė sukurtas Z. Liekio vitraţas kiekvieną pasitinka
pirmaisiais „Katekizmo“ ţodţiais: „Bralei, seserys, imkiet mani ir skaitikiet...“
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Nuo 2001 m. mokyklai vadovauja Irena Jankevičienė.
2003 m. rudenį Nemakščių Martyno Maţvydo vidurinė mokykla šventė 50 m. jubiliejų.
2008 ir 2013 m. Nemakščių Martyno Maţvydo vidurinė mokykla minėjo 55 ir 60 metų
mokyklos veiklos jubiliejus.
Keturiolika metų gimnazijos bendruomenė dalyvauja respublikiniame projekte „Mes –
maţvydiečiai“
2011-2014 m. m. gimnazija dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Tyrinėjančių
mokyklų“ ir „Pokyčių mokyklų“ programose.
2014 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Raseinių r. Nemakščių Martyno Maţvydo gimnazijoje
dirba 28 pedagogai (iš jų pirmaeilėse pareigose – 25, antraeilėse pareigose – 3), 3 pagalbos
mokiniui specialistai. Direktorius ir vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra įgiję antrąją
vadybinę kategoriją. Aukštos mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 1 mokytojas ekspertas, 8 –
mokytojai metodininkai, 19 – vyresniųjų mokytojų. Gimnazijoje paslaugas teikia du
bibliotekininkai. Gimnazijos aptarnaujantį personalą sudaro 14 ţmonių. Gimnazijoje mokosi 197
mokiniai.
Raseinių r. Nemakščių Martyno Maţvydo gimnazija – biudţetinė, švietimo paslaugas teikianti
institucija, priklausoma nuo šalyje ir rajono Savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos
politikos, Raseinių rajono savivaldybės priimamų sprendimų.
Gimnazija savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos nuostatomis,
Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiu veiklos planu, Raseinių rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Olweus programos
standartu, Nemakščių Martyno Maţvydo gimnazijos nuostatais bei darbo tvarkos taisyklėmis ir
kitais bendrąjį ugdymą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa
(OPPP). Nuo 2017 m. kovo 1 d. gimnazijoje pradėta įgyvendinti Olweus programos kokybės
uţtikrinimo sistema vadovaujantis OPKUS standartu.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS SIEKIAI

1. Vadovaujantis Olweus programos standarto reikalavimais:
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1.1.

visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti keturias patyčių prevencijos

taisykles, skirtas visai gimnazijos bendruomenei;
1.2.

mokinių apklausos klausimyną vykdyti vieną kartą per mokslo metus;

1.3.

du kartus per metus organizuoti visos gimnazijos bendruomenės susirinkimus, skirus

įvykdytoms prevencijos priemonėms apţvelgti
1.4.

organizuoti mokytojų budėjimą gimnazijoje, esant būtinybei koreguoti budėjimo

grafikus.
2. Vykdyti Olweus programos kokybės uţtikrinimo planą:
2.1. mokytojų tarybos posėdţių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto
(PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto prevenciją, išanalizuoti gautus mokinių patyčių
tyrimo rezultatus;
2.2. organizuoti Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susirinkimus, aptariant šių
susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar sunkumus;
2.3. supaţindinti naujus gimnazijos bendruomenės narius, mokinius su patyčių prevencijos
programa;
2.4. reguliariai vesti klasės valandėles patyčių/bendravimo tematika bei bendradarbiauti su
mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo;
2.5. skatinti mokinius pasakyti apie pastebėtus patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam
mokytojui ar programos koordinatoriui.

III SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas
Vadovaujantis Olweus programos standarto reikalavimais, kurti gimnazijoje saugią aplinką,
pagrįstą bendruomenės narių bendradarbiavimo ir bendravimo kultūra.
Uždaviniai:
1. Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos ţurnalą, taikyti „nuobaudų
kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus nukrypimus.
2. Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.
3. Organizuoti prevencinius renginius.

IV SKYRIUS
ĮSTATYMINĖ BAZĖ
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Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas.
2017 m. gimnazijos veiklos planas
2016-2018 m. gimnazijos strateginis planas
OPKUS standartas

V SKYRIUS
OLWEUS PROGRAMOS STANDARTAS
Nuo 2015 metų gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP).
Nuo 2017 m. kovo 1 d. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės uţtikrinimo
sistemą vadovaujantis OPKUS standartu.

VI SKYRIUS
PLANO PARUOŠIMAS IR TVIRTINIMAS
Planas parengtas 2017–2018 mokslo metams. Tvirtinamas gimnazijos direktoriaus ir įsigalioja
nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas mokytojų ir aptarnaujančio personalo, visuotiniame
mokinių tėvų susirinkimuose, saugomas OPKUS segtuve, skelbiamas gimnazijos internetiniame
puslapyje www.nemaksciugimnazija.lt

VII SKYRIUS
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS

Eil.
Nr.
1.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas
asmuo

Dokumento
pateikimo laikas

Direktorius,

Dokumento
pildymo
forma
Parengtas

OPKUS plano

2017 m.

rengimas ir

rugsėjo mėn.

koordinatorius

planas

mėn.

Darbuotojų

2017 m. spalis

Direktorius

C4

Iš karto po

susirinkimai (2

2018 m.

kartus per metus)

birţelis

MSG uţsiėmimai

2018 m.

2017 m. rugsėjo

tvirtinimas
2.

3.

vasario –

susirinkimo

MSG vadovai

R1

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui
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rugpjūčio
mėn.
4.

Naujų narių

2017 m. spalio Instruktorius

mokymas (esant

mėn.

R3

Iš karto po
susirinkimo

būtinybei)
5.

MSG vadovų

2 kartus per

susirinkimai

mokslo metus

koordinatorius

MSG

Iš karto po

vadovų

susirinkimo

susirinkimų
forma
6

Mokinių apklausa

2018 m.

Direktorius

C1

lapkritis
7

Mokytojų budėjimo

Per visus

pertraukų metu

mokslo metus

Po mokinių
apklausos

Direktorius

C1

C2

organizavimas ir,
esant būtinybei,
koregavimas
8.

Keturių taisyklių

Per visus

Klasių vadovai,

prieš patyčias

mokslo metus

dalykų

reguliarus

mokytojai,

naudojimas

pagalbos
mokiniui
specialistai,
aptarnaujantis
personalas

9.

Klasės valandėlės

2 kartus per

Klasių vadovai

R2

mėnesį
10.

Individualūs

Visus mokslo

pokalbiai su

metus

Iš karto, pasibaigus
klasės valandėlei

Klasių vadovai

C2

2018 m. birţelis

R4

Iš karto, pasibaigus

mokiniais
11.

Mokinių savivaldos

2 kartus per

Mokytojas,

susirinkimai

mokslo metus

koordinuojantis
mokinių
savivaldos
veiklą

susirinkimui
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12.

Tėvų

2 kartus per

(globėjų/rūpintojų)

mokslo metus

Direktorius

C1, C2

Iš karto, pasibaigus
susirinkimui

informavimas
(visuotinio tėvų
susirinkimo metu,
klasių tėvų
susirinkimų metu)
13.

Nukrypimų

Uţfiksavus

Atsakingas uţ

fiksavimas ir

nukrypimą

veiklą asmuo

trūkumų šalinimas

Direktorius

A1

Pastebėjus
nukrypimą.

A1/A2

Pašalinus
nukrypimą

14.

15.

Renginiai patyčių

Per mokslo

Atsakingi uţ

Sklaida

prevencijos tema

metus

veiklą asmenys

gimnazijos

Mokiniams pagal

internetinėje

VGK, gimnazijos

svetainėje ir

metinį veiklos

rajono

planus

spaudoje

Konsultacijos su

Per mokslo

programos

metus

Po renginio

Koordinatorius

instruktoriumi

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
2016 m. lapkričio mėn. atliktos mokinių apklausos tyrimo rezultatai rodo, kad daţniausiai
patyčios vyksta gimnazijos koridoriuose, laiptinėse, kieme bei klasėse be mokytojo. Todėl bus
pakoreguotas mokytojų budėjimas gimnazijoje, didinama mokytojų ir darbuotojų atsakomybė uţ
drausmę gimnazijoje.
2017 m. lapkričio pabaigoje vyks mokinių apklausos tyrimas, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti
patyčių situaciją gimnazijoje ir numatyti tolimesnius veiksmus jų maţinimui.

________________________

