
PATVIRTINTA 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

gimnazijos direktoriaus  

2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-195 

  

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Krizių valdymo Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijoje (toliau - Gimnazija) tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja krizių valdymą Gimnazijoje, krizių valdymo 

komandos narių funkcijas, institucijų bendradarbiavimą krizių valdymo Gimnazijoje metu. 

2. Krizių valdymas Gimnazijoje – tai krizės įveikimo metu ugdymo proceso įprasta tvarka 

užtikrinimas arba prie jos grįžimas bei krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos 

pagalbos teikimas. 

3. Krizių valdymo Gimnazijoje komanda yra Gimnazijos vaiko gerovės komisija (toliau – 

VGK), jungtinės psichologų krizių įveikos grupė (toliau – Jungtinė grupė), kitos švietimo ir 

sveikatos sistemos įstaigos. 

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. krizinė situacija – situacija, kurią lydi didelis nerimas, įtampa, grėsmė, nesaugumas, 

pavojus, pasimetimas ir kita sukelta netikėtais ir/ar pavojingais įvykiais sutrikdančiais įprastą 

bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę Gimnazijos 

bendruomenės dalį; 

4.2. krizės valdymas Gimnazijoje – veiksmų visuma, kuriuos atlieka Gimnazijos krizės 

valdymo komanda, administracija, siekdami įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti 

bendruomenei veiksmingą pagalbą. Krizių valdymas apima pagalbos organizavimą, Gimnazijos 

bendruomenės (įskaitant tėvus) bei kitų institucijų informavimą, bendravimą su žiniasklaida, 

pasirūpinimą Gimnazijos bendruomenės narių saugumu; 

4.3. krizių valdymo Gimnazijoje komanda (toliau – Gimnazijos komanda) – 

Gimnazijoje nuolat veikianti krizių valdymą vykdantis direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, 



atstovaujantys Gimnazijos administraciją, VGK, mokytojus, turintys krizės valdymui būtinų 

gebėjimų; 

 

II. KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS 

 

5. Įvykus krizei Gimnazijos komandos darbą koordinuoja ir vadovauja Gimnazijos 

direktorius. 

6. Gimnazijos direktorius: 

6.1. sukviečia Gimnazijos komandą, informuoja komandos narius apie įvykį bei paskirsto 

komandos narių funkcijas; 

6.2. nedelsdamas informuoja apie įvykį steigėją; 

6.3. kontroliuoja krizės valdymo eigą 

6.4. esant poreikiui kreipiasi pagalbos į atitinkamas tarnybas; 

6.5. užtikrina apie pagalbos teikimo informacijos sklaidą. 

7. Direktoriaus pavaduotojas atsakingas už viešuosius ryšius: 

7.1. numato bendradarbiavimo su žiniasklaida vietą ir laiką; 

7.2. atsako už korektišką informacijos pateikimą; 

7.3. informuoja Gimnazijos bendruomenę. 

7.4. koordinuoja informacijos sklaidą pokalbių klasėse metu. 

8. Gimnazijos krizės komanda: 

8.1. įvykus krizei operatyviai sudaro krizės valdymo veiksmų planą; 

8.2. prisiima atsakomybę už deramą savo funkcijų vykdymą; 

8.3. instruktuoja mokytojus apie informacijos pateikimo formas ir turinį mokiniams ir jų 

tėvams; 

8.4. teikia neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiems; 

8.5. numato bei konsultuoja prevencinio švietimo klausimais; 

8.6. įvertinus situacijos normalizavimasi nutraukia krizės valdymo veiklą. 

9. Pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai: 

9.1. užtikrina individualaus ir grupinio konsultavimo galimybes; 

9.2. konsultuoja visus Gimnazijos bendruomenės narius; 

9.3. prireikus išorinių pagalbos šaltinių , kreipiasi i Vilniaus pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistus. 

10. Klasių vadovai ir mokytojai: 

10.1. rengia pokalbius klasėse; 



10.2. koordinuoja informacijos sklaidą; 

10.3. identifikuoja mokinius, kuriems reikalinga pagalba. 

11. Visi pagalbą krizinėje situacijoje Gimnazijai teikę specialistai turi laikytis 

konfidencialumo, gauti ir teikti informaciją tiek, kiek būtina atsakingiems fiziniams ar 

juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas ir nepažeidžiant vaiko teisių ir teisėtų interesų. 
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