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Sraulrp R. cRUZDZTg crvrN AZIJA

KRIZIU VALDYMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Kriziq valdymo gimnazijoje tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apraSas) reglamentuoja

Sflt ":]9tl4ogi*lurijoje, kriziq valdymo komandos nariq funkcijas, darbo organ izavim4 beistaultq rajono Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Snr; funkcijas, institucijq bendradarbiavim4
kriziq valdymo gimnazijoje metu.

2. Kriziq valdymo tikslas:
2'l'uZtikrinti, kad krizes iveikimo metu ugdymo procesas gimnazijoje vyktq lprasta tvarka

arba kuo greidiau prie jos griLtt4;
2'2. u'ztikrtnti krizes paveiktiems bendruomends nariams reikiamos pagalbos teikim4.
3' Kriziq valdymo gimnazijoje koordinatoriai, organizatoriai i, vyko'yto.lui yra gimnazijos

vaiko geroves komisija (toliau - VGK), gimnazijos krizes"valdymo komani4'Spi, kitos Svietimo ir
sveikatos sistemos istaigos.

4. Siame Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
4'1' krizind situacija - situacija, kuri4 lydi didelis nerimas, itampa, gresme, nesaugumas,

pavojus, pasimetimas ir kt;
4 '2' krizb gimnazijoje - netiketa s irlar pavoj ingas !vykis, sutrikdantis lprast4 bendruomenes

3-r.atskirq 
jos nariq veikl4, emociSkai sukrediantis ,ira ui did.tng gimnazijos bend.uo.enes dal!.Kriz.initl situacijq pavyzdLiai: mokinio ar bendruomenes nario saviZudybe, kita komplikuota

netektis: bendruomenes nario mirtis del nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas,
susijgs su mifties gresme gimnazijoje,.susi5audymas gimnazijoje, gaisras gimnazijoje, lkaitqpa€mimas, bendruomenes nario dingimas ir kt;

4'3' krizes valdymas gimnazijoje - veiksmai, kuriuos atlieka gimnazijos administracija,VGK ir SpT siekdama lveitti kriz6s'sukeltas problemas ir teikti b=endruoinenei veiksming4pagalb4' Kriziq valdyrnas apima pagalbos organizavim q, gimnazijos bendruomenes (lskaitant
tevus) bei kitq institucijq informavimE, bendravir4 r,i zlniasklaida, pasirDpinim4 giinnazijos
bendruomenes nariq saugumu ir pan.;

4'4' kriziq valdymo gimnazijoje komanda (gimnazijos komanda) -gimnazijoje nuolatveikianti kriziq valdym4 vykdanti komanda, kuri4 iudaro administracijos, svietimo pagalbos
specialistq, nrokytoiq atstovai, turintys krizes valdymui butinq gebejimq;

4'5' saviZudybes gr6sm6 - situacija, kai yra ioentiituo;uru, urrnuo, turintis ketinirnq
nusiZuciyti:

II. KRIZIU VALDYMO GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS

. 5, Gimnazijos 
.komandos paskirtis -_ lvykus krizei gimn azijoje (toliau - Krize) atkurti

iprast4 gimnazijos bendruornenes veikl4, uztikiinti Krizes paieiktiems"gimnazijos bendruon:enes
nariams reikiarnos pagalbos teikim4 ir iniormuoti apie lvykj.6' Gimnazlios. komanda sudaryta i5 7. nariq. cii.,,,iarilor komandai vadovauja girnnazijos
direktorius' Girnnazijos komand4 sudaro: girnnazijos iiorna"ndos vadovas, narys atsakingas uZpsichologines pagalbos organizavim4 ir (ari teikim4, narys, atsakingas uZ komunikacij4, narys,
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atsakingas uZ saugum4, ir narys, atsakingas uZ pirmos pagalbos organizavimq. Gimnazijos
komandos vadovo, nario, atsakingo uZ psichologines pagalbos organizavim4 ir (ar) teikimq, ir nario,
atsakingo uZ komunikacijq funkcijas turi atlikti skirtingi asmenys.

7. Gimnazijos komandos nariais skiriami krizes valdymui butinq gebejimq, tai yra
komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktq sprendimo, saviZudybes ir
saviZalos rizikos atpaZinimo igudZiq turintys gimnazijos administracijos darbuotojai, mokytojai ir I
ar pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas,
psichologas). Gimnazijos komandos nariai gali buti ir VGK nariais. Gimnazijos komandos sudeti
tvirtina gimnazij os vadovas.

8. Gimnazijos komanda krizes valdyme atlieka Sias funkcijas:
8.1. kartu su VGK parengia preliminarq krizes valdymo veiksmq plan4, kuriame numato

krizes valdymo veiksmus (toliau - krizes valdymo veiksmq planas) (priedas Nr.l );
8.2.,ivykus krizei kartu su VGK konsultuojasi su gimnazijos savininko teises ir pareigas

lgyvendinandia institucija ir psichologines pagalbos teikeju (-ais), perZiiiri preliminarq krizes
valdymo veiksmq plan4 pritaikant ji esamai krizes situacijai ir ivertinant gimnazijos turimus
vidinius psichologinei pagalbai reikalingus resursus, esant biitinybei, i5kviedia psichologines
pagalbos teikej4 (-us), reguliariai aptaria esam4 krizes situacijq ir tolesnius krizes valdymo
veiksmus. Pasikeitus aplinkybems priima sprendim4:

8.2.1. koreguoti krizes valdymo veiksmq plan4;
8.2.2. sustabdyti krizes valdymo veiksmus. SustabdZius krizes valdymo veiksmus aptaria

krizes valdymo eig4 ir numatyti postvencinius veiksmus.
9. Gimnazijos komandos nariq funkcijos:
9.1. Gimnazijos komandos vadovas:
9.1.1. numato, kad, nesant kurio nors gimnazijos komandos nario, jo funkcijoms krizes

valdyme atlikti butq paskirtas kitas gimnazijos darbuotojas;
9.1.2. vadovauja Gimnazijos komandos darbui;
9.1.3. inicijuoja Gimnazijos komandos posedZius krizes valdymo klausimams svarstyti.

Gimnazijos komandos posedZiai krizes valdymo organizaciniams klausimams Gimnazijos
komandos nariq funkcijoms krizes valdyme pasiskirstyti, preliminariam krizes valdymo veiksrnrl
planui sudaryti, planuoti dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalinti patirtimi ir
kita) aptarti organizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip 2 kartus per metus;

9.1.4. ultikrina, kad Gimnazijos komandos nariai igytq krizes valdymo kompetencijq ir
nuolat (ne rediau kaip kart4 per metus po 4 akademines valandas) tobulintq kvalifikacij4 Sioje
srityje;

9.1.5. uZtikrina, kad Gimnazijos komandos nariams dalyvaujant krizes valdymo veikloje
biitq paskirti asmenys jq tiesioginiam darbui dirbti;

9.1.6. ivykus krizei, nedelsiant informuoja gimnazijos savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4, prireikus - kitas institucijas (savivaldybes administracijos Vaiko teisiq
apsaugos skyriq ar kitas);

9.1.7. ivykus krizei, susisiekia su nukentejusio asmens artimaisiais ir (ar) policija, patikslina
krizes faktus, aptaia su asmens artimaisiais, kokia informacija apie krizg bus pateikta gimnazijos
bendruomenei (gimnazijos administracijai, mokytojams, mokiniams, mokiniq tevams (globejams,
r[pintojams);

9.1.8. krizes metu nedelsiant su5aukia ir informuoja apie krizg Gimnazijos komand4 ir VGK;
9.1.9. informuoja gimnazijos administracij4 ir mokytojus apie krizes valdymo organizavimo

veiksmus ir pateikia informacijq apie krizg gimnazijos darbuotojams, uZtikrina, kad mokytojai
nedelsiant (ne veliau kaip kit4 ugdymo dien4) vienu metu, maZoms mokiniq grupems (klasese)
prane5tq informacij4 apie krizg. Esant poreikiui, pateikia informacij4 Ziniasklaidai;

9.1.10. mokinio ir (ar) gimnazijos darbuotojo mirties atveju, pasirDpina, kad jo asmens
duomenys biitq paSalinami i5 Zurnalq, s4ra5q, kompiuteriq ir kita; mirusiojo daiktus perduoda
artimiesiems;

9.1.11. i5kvietus psichologines pagalbos teikej4 (-us), informuoja gimnazijos savininko
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teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4.
9.2. narys, atsakingas uZ psichologin6s pagalbos organizavim4 ir (ar) teikim4:
9.2.1. lvykus krizei vertina situacij4 gimnazijoje (labiausiai krizes paveiktus gimnazijos

bendruomeneJ narius, bendr4 gimnazijos bendruomenes mikroklimat4, psichologines pagalbos

teikimo poreik!) ir gimnazijos vidinius resursus, reikalingus psichologines pagalbos teikimui;
,i.Z.Z. A"naradarbiaudamas su gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandia

institucija organizuoja psichologines pagalbos gimnazijos bendruomenei teikimo priemones

(teikejus, patalpas, laik4);
9.2.3. labiausiai"krizes paveiktiems gimnazijos bendruomenes nariams siiilo psichologinq

pagalbqir (ar) teikia informacij4 apie psichologines pagalbos teikej4 (-us) ir (ar) teikia psichologing

pagalba gimnazijos bendruomenes nariams (rengia pokalbius su gimnazijos bendruomenes nariais,

konsultuoj a gimnazij os bendruomenes narius individualiai ar grupemis) ;

9.3. narys, atsakingas uZ komunikacii4:
9.3.1. reguliariai atnaujina Gimnazijos komandos nariq ir psichologines pagalbos teikejo (-q)

kontaktus ir uZtikrina jq prieinamum4 Gimnazijos komandos nariams ir gimnazijos bendruomenei;

9.3.2. bendradarbiaudamas su VGK, psichologin€s pagalbos teikeju (-ais) ar gimnazijos

savininko teises ir pareigas lgyvendinandia institucija parengia informacijos apie krizg tekst4, kuris

bus skirtas gimnaiijos-bendruomenei, prireikus ir Ziniasklaidai, bei pateikia 5i4 informacij4

gimnazijos komandos vadovui;- q3.2. konsultuoja Gimnazijos komandos vadov4, mokytojus, kaip informuoti apie krizq

mokinius ir Ziniasklaid4;
9.3.4. paruo5ia informacij4 apie krizg ir prane5a mokiniq tevams (globejams, riipintojams);

9.3.5. vertina bendravimo su Ziniasklaida efektyvum?;
9.4. narys, atsakingas uZ saugumo priemonig organizavim4:
9.4.1. esant krizei, iusijusiai su realia ar suvokiama gresme gimnazijos bendruomenes nariq

civiliniam saugumui, nedelsiant imasi priemoniq, uZtikrinandiq gimnazijos bendruomenes nariq

saugum?, ir iniormuoja gimnazijos komandos vadov4 ar jo pavaduotoj4, prireikus i5kviedia policijq

ir (ar) priesgaisring gelbejimo tarnyb4 (bendrosios pagalbos telefonu 112);

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

gyvybei, nedelsiant nustato suZeistus gimnazijos bendruomen€s narius, inicijuoja pirmos pagalbos

i.iti-e ir informuoja Gimnazijos komandos vadov4 ar jo pavaduotoj4, prireikus i5kviedia gteitqq

medicinos pagalbq (bendrosios pagalbos telefonu I l2);
e.S.i. iupinasi, kad krizes atveju butq priemoniq, reikalingq pirmai pagalbai suteikti;

9.5.3. numato viet4 (-as) gimnazijoje, kur galetq bflti teikiama pirmoji pagalba;

9.5.4. po krizes vertina pirmosios pagalbos organizavimo efektyvum4.

10. Gimnazijos Krizes komanda numato preliminarq veiksmq plan4, ivykus Krizei:

10.1. Nedelsiant po ivykio:
. sukviesti Kriziq komand4, prisiminti kiekvieno funkcijas ir atsakomybg;
. pries prasidedant pamokoms, sukviesti mokytojq pasitarim4, kurio metu instruktuoti mokytojus

apie tai, kaip reiketq pateikti informacijq mokiniams;
. pateikti rekomendacijas, kaip padeti vaikams reikSti emocijas ir reaguoti i ivyki;
. priminti pagrindines Kriziq komandos nariq ir mokytojq funkcijas;
. suteikti informacij4 apie tai, kur ir kaip bus teikiama pagalba;
. suteikti neatideliotin q pagalbqtiems, kuriems j os labiausiai reikia;
. pirmosios dienos pabaigoje aptarti pagrindinius dienos ivykius, numatyti svarbiausius kitos dienos

veiksmus.
10.2. Kit4 dien4:

. organizuoti tolesn! pagalbos teikim4 gimnazijos bendruomenes nariams;

. vykdyi Sviediam4j4 veik[4, slopinti gandus;

. aptarti tevq informavim4 ir prevencinio Svietimo klausimus;
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. dienos pabaigoje aptarti pagrindinius lvykius, numatl'ti tolesnius veiksmus'

10.3. Velesnemis pirmosios savaites dienomis:
. organizuoti trumpus esamos situacijos aptarimus;
. tgsti numatytq pagalbos priemoniq igyvendinim4'

10.4. Kiiii,l t on1unOai nuspiinOus, kad siiuacija normalizavosi, gimnazijos krizes valdymo

veikla nutraukiama.
10.5. Gimnazijos Krizes komanda, lgyvendinusi krizes valdymo gimnazijos plane numatytus

veiksmus, ivertina Lrizes valdymo gimnazijoje veiksmq sekmingum4 ir priima reikiamus

sprendimus tei koreguoja krizes valdymo gimnazijoje veiksmq plan*.

11. Visi iueiAu krizineje situacijoji gimnazijai teikg specialistai turi laikytis

konfidencialumo, gaui ir ieikti informacij4 tiet<, tiet butina atsakingiems fiziniams ar juridiniams

asmenims atlikti pivestas funkcijas ir nepaZeidiiant vaiko teisiq ir teisetq interesq.
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KRIZES VALDYMO VEIKSMU PLANAS

1 PRIEDAS

FNrrotvtnspavadinimas)

(data)

1. Gimnazijos bendruomen6s narys, gavgs informacij4 apie krizg gimnaziioje, nedelsdamas

i"f".*r":" Gimnazijos komandos vadov4 "iuurJut, 
pavarde, kontaktinis telefono Nr')'

Jam nesant, jo lgaliot4 atstovQ " 
irutJut, pavarde, kontaktinis telefono Nr')'

2.Gimnazij,oskomandosvadovassusisiekiasunukentejusiojoasmensartimaisiaisir(ar)policija
patikslina krizes f"ft", if"r, tu. i, t uOu iryk") it i"iot*utiji' turi galetq bilti pateikta Gimnazijos

bendruomenei.

3. Gimnazijos komandos vadovas nedelsdamas suSaukia Gimnazijos komandos ir vGK posed!'

Gimnazijos komandos nariq vardai, pavardes, telefono Nr., funkcijos krizes valdymo metu:

1. ...............

2. ...............

4. ...............

5................

4. Gimnaziios komandos vadovas informuoja apie krizg Gimnazijos savininko teises ir pareigas

! gyvendinandi4 institucij 4'

.::::i::::: :::::::::iil lllilil llllllll.l ll lil'll:

5.GimnazijoskomandakartusuVGKposedZiometuaptar\a5iuosklausimus(priklausomainuo
konkredios krizes situacijos posedZio Au.Uoiu*e gufi UUti papildya ltraukiant kitus aktualius

klausimus arba sutrumpinta, jei kai kurie nu*i*ulneaktualtri konkredios krizes situacijoje):

5.1 . [vertina krizes paveiktq asmenll grupes (kurie Gimnazilos bendruomenes nariai gali biiti

labiausiai Paveikti):
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Labiausiai krizes paveiktos asmenq grupes:

5'2' fvertina.turimus psichologines pagalbos Gimnazijoje resursus, jei jq nepakanka,kreipiamasi.ipsicho.logines pigalbos t'.iLe;E r-*l i.l;r;.,nuo:u c#rlios savininko teisesir pareigas igyvendinanei4 institucija.

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

5.3. Sutaria, kokia informaciia anie krize ,. ^" .,.,r.,*G;;;c,,+:f lff#,"Jl*-*;ii,*:t**,,."J[ffi*Jiff i:,,:jffi :a,skr.msgimnazijos darbuotojams, Ziniisklaiaai;. raip fui ru,u.iu, t-ar, kada i; [Ji" forma pateiksparengt4 informacini tekst4;

5'4' Esant butinybei sprendZia apie papildomq civilines saugos ir (ar) greitosios medicinospagalbos priemoniq reikalingum4 (po]icr.;9t ir'1u.; p.i.sgaisrines gelbejimo tarnybos,greitosios medicinos pagarbos iskvietim4 @.";;il; pagarbos terefonu l r2);
5'5' Svarsto butinyb9 informuoti apie krizg kitas istaigas.ar.institucijas (pvz., vaiko teisiqapsaugos skyriq, kitas Svietimo istaigas, kurias gati piveikti krize 

". 
ti.ii.i.rdradarbiauti

su jomis organizuojant ar vykdant kiizes uutOy,io ,likrrnu'
5'6' Mirties atveju aptaria dalyvavim4 laidotuvese (visi gimnazijos bendruomends nariai tuributi informuoti apie laidotuviq laik4 ir viet4; laidotuvese dalyvauja tik norintys gimnazijosbendruomenes nariai);

5'7' AtsiZvelgus i konkredios krizes aplinkybes ir remiantis posedZio metu priimtaissprendimais kartu su vGK, rekomend-uotinai konsultuojantis su Cil;;;ij;Isavininko teisesir pareigas igyvendinandia institucija, tikstina f;;ii,";"..1 krizes valdymo veiksmq plan';
5'8' Numato kito Gimnazijos komandos posedZio vietq ir raik4.

6. Apie krizg informuojama Gimnazijos bendruomene.

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

8' PasirDpinama, kad visiems Gimnazijos bendruomenes nariams b[tq prieinamainformac ija apie psichologines pagalbos gal imybes.

9' Mokinio ar kito bendruomenes nario mirties atveju pasiriipinama, kad jo vardas, pavardebutq pasalinami is zurnarq, s4rasq, kompiuteriq, pasirupina'mu'rirr.io;o auir.tuir.

l0' Gimnaziios komanda reguliariai aptaria krizes valdymo veiksmq eig4, veiksmingum4,prireikus keidia, koreguoja krizes *tOyro riikrrq planq.


