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Gimnazijos komandos paskirtis - įvykus krizei gimnazijoje, atkurti įprastą gimnazijos 

bendruomenės veiklą, užtikrinti krizės paveiktiems gimnazijos bendruomenės nariams reikiamos 

pagalbos teikimą ir informuoti apie įvykį. 

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA 

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos 

1.  Asta Karlienė Direktorė - komandos pirmininkė 

2.  Deimantė Karaliūtė Direktorės pavaduotoja ugdymui 

3.  Laima Vosylienė Specialioji pedagogė 

4.  Jolanta Stankūnienė Socialinė pedagogė 

5.  Rita Kulakauskaitė Psichologė 

6.  Vilma Pavlovienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

7.  Regina Navickienė Gimnazijos tarybos narė, mokytoja 

8.  Darius Mulvinskas Mokytojas 

9.  Romas Aleksandravičius Pavaduotojas ūkio reikalams 

 

KRIZIŲ VALDYMO PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1.  Krizių valdymo koordinavimas. Bendravimas su 

žiniasklaida.  

 Organizuoja krizių valdymo komandos posėdžius. 

 Koordinuoja krizių įveikimo plano rengimą ir 

peržiūrėjimą. 

 Skelbia krizinės situacijos pradžią. 

 Sprendžia, kokie krizių įveikimo veiksmai yra 

būtini. 

 Rūpinasi krizių valdymo veiksmų įvertinimu. 

 Skiria savo pavaduotoją. 

 Palaiko kontaktus su žiniasklaidos atstovais ne 

krizės metu. 

 Krizės metu rūpinasi informacijos pateikimu 

žiniasklaidai, bendrauja su žurnalistais, 

A. Karlienė 
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tarpininkauja žurnalistų kontaktams su kitais 

mokyklos bendruomenės nariais. 

 Rūpinasi žiniasklaidos pranešimų apie krizę 

stebėsena. 

 Vertina bendravimo su žiniasklaida efektyvumą. 

 

2.  Krizių intervencijos veiksmai. Informacijos pateikimas. 

 Renka ir sistemina informaciją apie vietos 

psichologinės ir emocinės paramos galimybes. 

 Rūpinasi metodine medžiaga ir krizių komandos 

mokymais. 

 Krizės metu vertina, kurie gimnazijos bendruomenės 

nariai yra labiausiai paveikti, ir kuriems labiausiai yra 

reikalinga pagalba. 

 Organizuoja ir kartu su pagalbos teikėjais įgyvendina 

krizių intervencijos veiksmus (individuali ir grupinė 

psichologinė/emocinė parama). 

 Rūpinasi tęstine pagalba labiausiai paveiktiems 

bendruomenės nariams (pvz., nukreipia psichikos 

sveikatos specialistams). 

 Padeda traumą išgyvenusiems sugrįžti į gimnaziją. 

 Seka krizinių įvykių metinių datas. 

 Po krizės vertina intervencijos veiksmų efektyvumą 

D. Karaliūtė 

3.  Pagalbos teikėjai. 

 Teikia emocinę ir psichologinę paramą mokiniams bei 

gimnazijos darbuotojams krizės metu. 

 Padeda mokytojams pasiruošti pokalbiams su 

mokiniais. 

 Įvertina grupes ir asmenis, kuriems reikalinga 

psichologinė, socialinė pedagoginė ar kita pagalba ir ją 

organizuoja.  

 Konsultuoja gimnazijos bendruomenės narius 

individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su 

mokiniais.  

 Kreipiasi pagalbos į Kauno Vaikų teisių apsaugos 

tarnybą, Kauno pedagoginę psichologinę tarnybą. 

R. Kulakauskaitė, 

J. Stankūnienė,  

L.Vosylienė, 

R. Navickienė 

4.  Medicininė pagalba. 

 Rūpinasi, kad krizės atveju būtų priemonių, reikalingų 

medicininei pagalbai suteikti. 

 Numato vietą(-as), kur galėtų būti teikiama medicininė 

pagalba. 

 Krizės metu ir po krizės kontaktuoja su medicininėmis 

įstaigomis. 

 Informuoja gimnazijos personalą apie gimnazijos 

bendruomenės narių patirtus sužeidimus bei sužeistųjų 

V. Pavlovienė,  

D. Mulvinskas 
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sveikatos būklę. 

 Po krizės vertina medicininės pagalbos organizavimo 

efektyvumą. 

5.  Gimnazijos bendruomenės saugumas. 

 Kontaktuoja su teisėsaugos bei kitomis su gimnazijos 

saugumu susijusiomis institucijomis (pvz., 

priešgaisrine apsauga). 

 Krizės metu atlieka veiksmus, užtikrinančius 

gimnazijos bendruomenės saugumą. 

 Po krizės vertina saugumo procedūrų efektyvumą. 

R. Aleksandravičius 

6.  Krizės valdymo gimnazijoje kompetencijų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Visi grupės nariai 

7.  Suorganizuoti bendruomenei pratybas „Saugi evakuacija“. Visi grupės nariai. 

2016 m. lapkričio mėn. 

 

Parengė psichologė: 

Rita  Kulakauskaitė 


