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KRIZIU VALDYMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

!. l. Kriziq valdymo Kai5iadoriq r. Liezmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras,,,
ZieLmarit4 skyriaus ,,Varpelis'o ir Pakertq skyriaus ,,Aitvaras" (toliau bendrai vadinama - Mokykla)
apra3as (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja kriziq valdymq Mokykloje, kriziq valdymo
komandos nariq funkcrjas, darbo organizavim4 bei KaiSiadoriq rajono pedagogines - psichologines
tarnybos (toliau - PPT) funkcijas, institucijq bendradarbiavimqkriziq valdymo Mokykloje metu.

2. Krizi4 valdymo tikslas:
2,1. uLtik'rinti, kad krizes lveikimo metu ugdymo procesas Mokykloje vyktq lprasta tvarka

arba kuo greidiau prie jos griLtq;
2.2. uiltik'rinti krizes paveiktiems bendruomenes nariams reikiamos pagalbos teikim4.
3. Kriziq valdymo Mokykloje koordinatoriai, organizatoriai ir vykdytojai yra Mokyklos

vaiko geroves komisija (toliau - VGK), Mokyklos kriziq valdymo komanda, PPT, kiios Svietimo ir
sveikatos sistemos jstaigos.

4. Siame Tvarkos apra5e vartojamos sqvokos:
4.1. krizin6 situacija - situacija, kuriq lydi didelis nerimas, ltampa, gresme, nesaugumas,

pavojus, pasimetimas ir kt.;
4.2. krizU Mokykloje - netiketas irlar pavojingas ivykis, sutrikdantis lprastq bendruomenes

q .atlkirq 
jos nariq veiklq, emoci5kai sukrediantis vis4 ar didesng MokykloJ bendruomenes dal!.

Kriziniq situacijq pavyzdLiai: mokinio ar bendruomenes nario saviZudybe, kita komplikuoti
netektis: bendruomenes nario mirtis del nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas,
susijgs su mirties gresme Mokykloje, susi5audymas Mokykloje, gaisras Vtokyklo;e, ikaitq
paemimas, bendruomenes nario dingimas ir kt.;

4.3. krizds valdymas Mokykloje - veiksmai, kuriuos atlieka Mokyklos administracija,
VGK ir PPT siekdama iveikti krizes sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksming4
pagalb4. Kriziq valdymas apima pagalbos organizavimq, Mokyklos bendruomenes (lskaitant tevuij
bei kitq institucijq informavim4, bendravim4 su Ziniasklaida, rtipinim4si Mokyklos bendruoren.i
nariq saugumu ir pan.;

4.4, krizirl valdymo Mokykloje komanda (toliau - Komanda) - Mokykloje nuolat
veikianti kriziq valdym4 vykdanti komanda, kuri4 sudaro administracijos, Svietimo pagalbos
specialistq, pedagogq atstovai, turintys krizes valdymui bUtinq gebejimq;

4.5. saviZudyb0s grdsmO - situacija, kai yra identifikuojamas asmuo, turintis ketinimq
nusiZudyti;

II. KRIZIU VALDYMO MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

5. Komandos paskirtis - ivykus krizei Mokykloje (toliau - Krize) atkurti iprastE Mokyklos
bendruomenes veikl4, uZtikrinti Krizes paveiktiems Mokyklos bendruomener naiiums reikiamos
pagalbos teikim4 ir informuoti apie ivyki.
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6. Komanda sudaryta i5 5 nariq (pagal galimybes ir turimas darbuotojq komoetencijas,
formuojama i5 visq trij.q Jvlokyklai priklausanfiq padaliniq). Komandai vadovauja tr,toty[tos
vadovas, jam negalint atlikti savo funkcijq, jo pavaduotojas ugiymui (toliau - Komandos vadovas).
Komandq sudaro: Komandos vadovas, nails atsatingas uz piicirologines pagalbos organizavim4 ir
(ar) teikim4, narys, atsakingas uZ komunikacij4, narys, atsakingas ui saugu,i4, ir narys, atsakingas
uZ pirmos medicinines pagalbos organizavimq. Vienai funk-ci;ai atlik;i guii Uuti skiriami keli
Komandos nariai arba vienam Komandos nariui skiriama atlikti i<elias funkfijas, tadiau Komandos
vadovo, nario, atsakingo uZ psichologines pagalbos organizavimq ir (ar) teikim4, ir nario, atsakingo
uZ komunikacijq, funkcijas turi atlikti skirtingi us*.nyi.

7. Komandos nariais skiriami krizes valdymui btitinq gebejimq, tai yru komunikacijos,
bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktq sprendimo, iaviiudybes ir saviZalos rizikos
atpPtlir.o igudZiq turintys Mokyklos administracijos darbuotojai, pedagogai irlar pagalbos
ugdytiniui specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, sociaiinis 

'p"affiur, 
psichoLgas).

Komandos nariai gali biiti ir VGK nariais. Komandor ruOetl tvirtina naofiUos"vuiouur.
8. Komanda krizes valdyme atlieka Sias funkcijas:
8.1. kartu su VGK parengia preliminarq kriies valdymo veiksmq plan4, kuriame numato

krizes valdymo veiksmus (toliau - krizes valdymo veiksmq pianas) (priedas ir{..r ji
8.2. ivykus krizei kartu su VGK konsultuojasi su Mokykloi savininko'ieises ir pareigas

igyvendinandia institucija. ir psichologinds_ pagalbos teikeju (-ais), perZigri preliminarq kr#es
vald.Vryo veiksmq plan4 pritaikant j! esamai krizes situacijai ir;r.rtinuni uotytfor turimus vidinius
ps.ichologinei pagalbai reikalingus resursus, esant butlnybei, iskvieoia prict otogines pagalbos
leiklj? (-us), reguliariai aptaria esam4 krizes situacijq Ir tolesnius krizes valdfmo ulik-r1nur.
Pasikeitus aplinkybems priima sprendim4:

8.2.1. koreguoti krizes valdymo veiksmq planq;
8.2.2. sustabdyti krizes valdymo veiksmus. SustabdZius krizes valdymo veiksmus aptaria

krizes valdymo eig4 ir numato postvencinius veiksmus.
9. Komandos nariq funkcijos:
9.1. Komandos vadovas:
9.1.1. vadovauja Komandos darbui;
9.1.2. uLtikrina, kad, nesant kurio nors Komandos nario, jo funkcijoms krizes valdyme

atlikti b[tq paskirtas kitas Mokyklos darbuotojas;

. .9..1.3. inicijuoja Komandos posedZius krizes valdymo klausimams svarstyti. Komandos
posedZiai krizes valdymo organizaciniams klausimams (Komandos nariq funkcijoms krizes
valdyme pasiskirstyti, preliminariam krizes valdymo veiksmq planui sudaryii, ptunuoti dalyvauti
kvalifikacijos tobulin-imo 

-renginiuose, 
pasidalinti patirtimi ii'tlta; aptarti o.janiruoluri pagal

poreiki, bet ne rediau kaip Z kartus per metus;
9.1.4. uiltlkrina, kad Komandos nariai lgytq krizes valdymo kompetencijq ir nuolat (ne

rediau kaip kart4 per metus po 4 akademines valandai; tobrlintq kvalifikaciji sio.le srity.le;
9.1.5. uZtikrina, kad Komandos nariams dalyvaujant krizes valdymo ,.i6o.1.-Uuiq paskirti

asmenys jq tiesioginiam darbui dirbti;

. 9.1.6. ivykus lcrizei, nedelsiant. informuoja Mokyklos savininko teises ir pareigas
igyvendinandi4 institucij4, prireikus - kitas institu;ijas (savivaldybes administracijos vaito teiiiq
apsaugos skyriq ar kitas);

9.1.7. ivykus krizei, susisiekia su nukentejusio asmens artimaisiais ir (ar) policija, patikslina
krizds faktus, aptaria su asmens artimaisiais, kolia informacija apie krizg bus pateitta Mokyklos
bendruomenei (Mokyklos administracijai, pedagogams, ugdytiniams, ugdfiniq teuu111, (globejams,
rtipintojams);

9.1.8. krizes metu nedelsiant su5aukia ir informuoja apie krizg Komandq ir VGK;
9.1.9. informuoja Mokyklos administracij4 ir pedagogus apie krizes uuidyro organizavimo

veiksmus ir pateikia informacrj4 apie krizg Moty[tos ialuuotb3ams, uztikrina, kad pedagogai
nedelsiant (ne veliau kaip kit4 ugdymo dien4j vienu metu, maZoms ugdytiniq gruleil,
(klasese/grupese) pranestq informacij4 apie kiizg. Esant poreikiui, pateikia info'rmacija



Ziniasklaidai;
9.1.10. ugdyinio ir

duomenys bfltq pa5alinami
artimiesiems;
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(ar) Mokyklos darbuotojo mirties atveju, pasiriipina, kad jo asmens
i5 Zurnalq, s?raSq, kompiuteriq ir kita; mirusiojo daiktus perduoda

9.1.11. i5kvietus psichologines pagalbos teikej4 (-us), informuoja Mokyklos savininko teisesir pareigas igyvendinandi4 institucij4.
9.2. narys, atsakingas uZ psichologines pagalbos organizavim4 ir (ar) teikim4:
9.2.1. ivykus krizei, vertina situacrj4 Mokykloje (labiausiai krizes parriktrs Mokyklos

bendruomenes narius, bendrq Mokyklos 6endruomen€s mikroklimatq, psichologines pagalbos
teikimo poreiki) ir Mokyklos vidinius resursus, reikalingus psichologines'pagalbos teit<imui; 

-
9.2.2. bendradarbiaudamas su Mokyklos savininko teises ir'pa:reigas igyvendinandiainstitucija organizuoja. psichologines puguibo, Mokyklos bendruomenei teikimo priemones

(teikejus, patalpas, laik4);
9.2,3. labiausiai krizes paveiktiems Mokyklos bendruomenes nariams siulo psichologing

pagalbq ir (ar) teikia informacijq apie psichologinds pagalbos teikej4 (-us) ir 1a4 teitia psichololini
pagalb? Mokyklos bendruomenes nariams (rengia po[albius su tvtbkytlo, t.nd.ron,enes nariais,
konsultuoja Mokyklos bendruomenes narius individualiai ar grupemis)i

9.3. narys, atsakingas uZ komunikacij4:
9.3'1. reguliariai atnaujina Komandos nariq ir psichologines pagalbos teikejo (-q) kontaktus

ir uztikrina jq prieinamumq Komandos nariams ir Mokyklos bendruomJnei;
9.3.2. bendradarbiaudamas su VGK, psichologines pagalbos teikeju (-ais) ar Mokyklos

savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija farengia Informacijos apie krizg tekstq, kuris
b_us skirtas Mokyklos bendruomenei, prireikm ir iiriurlluidui, bei 

"pateikia 
siq informacij4

Komandos vadovui;
9.3.3. konsultuoja Komandos vadovq, pedagogus, kaip informuoti apie krizg mokinius ir

Ziniasklaid4;
9.3.4. paruo5ia informacijq apie krizg ir prane5a ugdytiniq tevams (globejams, riipintojams);
9.3.5. vertina bendravimo su Ziniasklaida efektyvum?;
9.4. narys, atsakingas uZ saugumo priemoniq organizavimq:
9.4.1. esant kJizei, susijusiai su realia ar suvokiama gresme Mokyklos bendruomenes nariq

civiliniam saugumui, 
.nedelsiant imasi priemoniq, uZtikrinaneiq vtokyklos bendruomenes nariq

saugumQ, ir informuoja Komandos vadov4 ar jo pavaduotojq, prireikus iskviedia policij4 ir (arj
priesgaisring gelbejimo tamyb4(bendrosios pagatuos telefonu i ti;;

9.4.2. po krizes vertina saugumo priemoniq efektyvum4;
9.5. narys, atsakingas uZ pirmosios medicinines pagalbos organizavimq:
9.5.1. esant realiai ar suvokiamai gresmei Mokylilos bendiuomenes nariq sveikatai ir (ar)

gyvybei, nedelsiant nustato suZeistus Mokyklos bendruomenes narius, inicijuoja pirmos pagalLos
teikimq ir informuoja Komandos vadov4 ar jo pavaduotoj4, prireikus istri.eiu gr.itqjq medlcinos
pagalbq (bendrosios pagalbos telefonu l l2);

9.5.2' rtipinasi, kad krizes atveju butq priemoniq, reikalingq pirmai pagalbai suteikti;
9.5.3. numato vietq (-as) ivlokykroje, kur galetq buti teikiima pirmoji iagalba;
9.5.4. po krizes vertina pirmosios pagarbos organizavimo efekiyvumQ.
10. Komanda numato preliminarq veiksmq planq, jvykus Krizei:
10.1. Nedelsiant po ivykio:

10.1.1. sukviesti Komandq, prisiminti kiekvieno funkcijas ir atsakomybg;
10.1.2. prie5 prasidedant pamokoms, sukviesti pedagogq pasitaiim4, kurio metu instruktuoti
pedagogus apie tai, kaip reiketq pateikti informacij4 ugdytiniams;
10.1.3. pateikti rekomendacijas, kaip padeti vaikams ,eit sti emocijas ir reaguoti i ivyki;
19.1.4.priminti pagrindines Komandos nariq ir pedagogq funkcijas;
10. I .5. suteikti informacii4 apie tai, kur ir kaip bus teikiam a pugilba;
10.1.6. suteikti neatideliotinqpagalbqtiems, kuriems jos labiauiiaireikia;



4

10.1.7. pirmosios dienos pabaigoje aptarti pagrindinius dienos ivykius, numatyti svarbiausius kitos
dienos veiksmus.

l0.2.Kitqdienq:
1,0,2.1, organizuotitolesnipagalbos teikimQ Mokyklos bendruomenes nariams;
10.2.2. vykdyti Sviediamqi4 veiklq, slopinti gandus;

19.?3. aptarti tevq informavimq ir prevencinio svietimo klausimus;
10.2,4. dienos pabaigoje aptarti pagrindinius lvykius, numatyti tolesnius veiksmus.

10.3. Velesnemis pirmosios savaites dienomis:
I 0.3. 1. organizuoti trumpus esamos situacijos aptarimus;
10.3,2. tgsti numatytq pagalbos priemoniq lgyvendinim4.

10.4. Komandai nusprendus, kad situacija normalizavosi, Mokyklos krizes valdymo veikla
nutraukiama.

10.5. Komanda, igyvendinusi krizes.valdymo Mokyklos plane numatytus veiksmus, ivertinakrizes valdymo Mokykloje veiksmq sekmingum4 ir priima ,.ikiuru, sprendimus bei koreguoja
krizes valdymo Mokykloje veiksmq planq.

. - - 
11r Visi paqalbq krizineje situacijoje Mokyklai teikg specialistai turi laikytis

konfidencialumo, gauti ir teikti informacij4 tiek, kiek butina atsakingiemi fiririu*, ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas ir nepaLeidLiant vaiko teisiq ir teiietq interesq.
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KRIZES VALDYMO VEIKSMV PLANAS

l PRIEDAS

(data)

l. Mokyklos bendruomenes narys, gavQs informacij4 apie krizg Mokykloje, nedelsdamas
inforrnuoja Kriziq Komandos vadov4 

i;;;;;;, ;;;;;;;; [;;il;il; i;i;f";; il;.

(Mokyklos pavadinimas)

Jam nesant, jo igaliot4 atstov4
(vardas, pavardd, kontaktinis telefono Nr.).

2' Mokyklos Komandos vadovas susisiekia su nukentejusiojo asmens artimaisiais ir (ar) policija
patikslina krizes faktus (kas, kur ir kada ivyko) ir informacij4, kuri galetq b[ti pateikta Mokyklos
bendruomenei.

3. Mokyklos Komandos vadovas nedelsdamas su5aukia Kornandos ir VGK posed!.

Mokyklos Komandos nariq vardai, pavardes, telefono Nr., funkcijos krizes valdymo metu:

5.

4. Komandos vadovas informuoja apie krizg Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandi4institucij4.

[staigos pavadinimas...........,.....

Kontaktinio asmens vardas, pavarde, telefono Nr., el. pa5tas:

5. Komandakartu su VGK posedZio metuaptaria Siuos klausimus (priklausomai nuo konkredios
krizes situacijos posedZio darbotvarke gali b[ti papildyta itraukiant kitus aktualius klausimus arba
sutrumpinta, jei kai kurie klausimai neaktualDs konkredios krizes situacijoje):

5'1. fvertina krizes paveiktq asmenll grupes (kurie Mokyklos bendruomenes nariai gali buti
labiausiai paveikti);

Labiausiai krizes paveiktos asmenq grupes:
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5.2. [vertina turimus psichologines pagalbos Mokykloje resursus,
kreipiamasi i psichologines pagalbos reikej4 (-us) ir informuoja Mokyklos
pareigas igyvendinandiq institucijq.

jei jq nepakanka,
savininko teises ir

Psichologines pagalbos teikejo (-q) vardas, pavarde, telefono Nr., el. pastas:

5'3. Sutaria, kokia informacija apie krizg ir jos valdymo veiksmus bus pateikiama atskiroms
Mokyklos bendruomeqel grupems (ugdytinia*s, teuamt lgtour3u-s, rtipintojams), Mokyklos
darbuotojams, Ziniasklaidai). Taip pat sutaria, kas, kada ir koki-a forma put.i[r parLgt4 informacini
tekst4;

5.4. Esant butinybei sprendZia apie papildomq civilines saugos ir (ar) greitosios medicinos
pagalbos priemoniq..reikalingum? (policijos ir (ar) priesgaisrineslelbejimo"to*ybor, greitosios
medicinos pagalbos i5kvietim4 (bendrosios pagalbos telefoiu t t2);

5.5. Svarsto btitinybq informuoti apie krizg kitas istaigas ar institucijas (pvz., Vaiko teisiq
apsaugos skyriq, kitas Svietimo istaigas, kurias gali paveikti kiize ar kt.) ir UenOraOarbiauti su jomis
organizuojant ar vykdant krizes valdymo veiksmus;-

5.6. Mirties atveju aptaria dalyvavim4 laidotuvese (visi Mokyklos bendruomenes nariai turi
buti informuoti apie laidotuviq laik4 ir viet4; laidotuvese dalyvauja tik norintys Mokyklos
bendruomenes nariai);

5.7. AtsiZvelgus i konkredios krizds aplinkybes ir remiantis posedZio metu priimtais
sprendimais kartu su VGK, rekomenduotinai konsuituojantis su Mokyklos savininko teises ir
pareigas igyvendinandia institucija, tikslina preliminarq krizes valdymo veiksmq planq;

5.8. Numato kito Komandos posedZio vietq ir laik4.

6. Apie krizg informuojama Mokyklos bendruomene.

T.Labiausiai nukentejusiems asmenims teikiama psichologine ir (ar) kita pagalba.

8. Pasiriipinama, kad visiems Mokyklos bendruomenes nariams butq prieinama informacija apie
psichologines pagalbos galimybes.

9. Mokinio ar kito bendruomenes nario mirties atveju pasirupinama, kad jo vardas, pavarde butq
pasalinami i5 zurnalq, sqrasq, kompiuteriq, pasirupinama mirusiolo daiktais.

10. Komanda reguliariai aptaria krizes valdymo veiksmq eigq, veiksmingumq, prireikus keidia,
koreguoja krizes valdymo veiksmq plan4.


