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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) krizių valdymo komandos 

dalyvavimo mokyklos krizių valdyme tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustatomi Kėdainių 

švietimo pagalbos specialistų veiksmai krizių mokykloje atveju.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2018 m. kovo 8 d įsakymu Nr. V-229 „Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1 Mokykla – mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir 

pirminio profesinio mokymo programas. 

3.2 Mokyklos komanda – krizių valdymo mokykloje komanda.  

3.3 Krizė mokykloje - netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos 

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

bendruomenės dalį.  

3.4 Krizės valdymas mokykloje – koordinuoti veiksmai, kuriuos atlieka Mokyklos komanda, 

Komisija, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių r. savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius ir kitos suinteresuotos institucijos. 

3.5 Intervencija – psichologinė, socialinė ir kito pobūdžio pagalba Mokyklos bendruomenės 

nariams (įvykus krizei Mokykloje). 

 

II. KRIZĖS VALDYMAS MOKYKLOJE 

4. Krizės valdyme Mokykloje, Mokyklos vadovo raštišku prašymu - iškvietimu, dalyvauja 

nuolat veikianti Tarnybos komanda: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis 

pedagogas, logopedas.  



5. Mokykla į Tarnybą kreipiasi įvertinusi savo turimus psichologinės ir socialinės pagalbos 

resursus bei nustačiusi, kad jų nepakanka Krizės mokykloje valdymui.  

6. Tarnybos komandos paskirtis – koordinuotai ir veiksmingai organizuoti krizės pasekmių 

įveikimą, užtikrinti krizės paveiktiems Mokyklos bendruomenės nariams reikiamos 

pagalbos teikimą. 

7. Tarnybos komanda Mokyklos krizės valdyme atlieka šias funkcijas:  

7.1 kartu su Mokyklos komanda aptaria esamą krizės situaciją, veiksmų planą, krizės valdymo 

veiksmus bei eigą, susitaria dėl intervencijos vykdymo; 

7.2 krizės Mokykloje atveju vykdo Intervenciją (konsultuoja, teikia psichologinę ir kt. pagalbą, 

rengia rekomendacijas ir pan.).  

8. Intervencijos organizavimas:  

8.1. Intervencija vyksta gavus Mokyklos vadovo raštišką prašymą – iškvietimą, adresuotą 

Tarnybos direktoriui, dėl pagalbos krizės Mokykloje atveju. Tarnybos direktorius 

įpareigoja Tarnybos komandą dalyvauti Mokyklos krizės valdyme ir vykdyti Intervenciją; 

8.2. Tarnybos komandos vadovas su Mokyklos komandos vadovu susitaria kokiems 

Mokyklos bendruomenės nariams bus teikiama pagalba, kokie metodai/būdai/formos bus 

taikomi, kiek laiko ir kuriuo metu bus vykdoma Intervencija, kokios bus reikalingos 

priemonės/darbo sąlygos ir pan.; 

8.3. Tarnybos komandos vadovas iš Mokyklos komandos vadovo gauna reikalingą faktinę 

informaciją apie krizinį įvykį: kas atsitiko, kada atsitiko, kiek žmonių yra įtraukti į 

krizinius išgyvenimus, kokie pagalbos veiksmai jau atlikti/yra atliekami ir numatomi 

atlikti. Tarnybos komandos vadovui leidžiama susipažinti su turima dokumentine 

medžiaga apie krizinę situaciją (nuotraukomis, ekspertų išvadomis, žiniasklaidos 

pranešimais ir pan.). Vykdant Intervenciją Tarnybos komanda turi laikytis 

konfidencialumo principo. 

9. Po įvykusios Intervencijos Tarnybos komanda su Mokyklos komanda aptaria rezultatus ir, 

esant būtinybei, susitaria dėl tolesnių veiksmų (pvz.: teikti pagalbą Mokyklos bendruomenės 

nariams, kurie dėl objektyvių priežasčių nedalyvavo Intervencijoje). 
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