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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos licejaus kriziq valdymo tvarkos

apraSas (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos

licejaus kriziq valdymo komandos (toliau - kriziq valdymo komandos) sudarym4, darbo organizavimqir

bendradarbiavim4 su licejaus Vaiko geroves komisija (toliau - VGK), Savivaldybes administracija ir esant

poreikiui Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba (toliau - PPT) krizes licejuje metu.

2. Kriziq valdymo tikslas :

2.1. uZtikxinti krizes paveiktiems bendruomenes nariams reikiamos pagalbos teikim4;
2.2. uLtikrinti, kad ugdymo procesas licejuje kuo greidiau griZtq prie iprastos tvarkos.

3. Kriziq valdymo licejuje koordinatoriai, organizatoriai ir vykdytojai yra kriziq valdymo
komanda, kuri bendradarbiauja su VGK, su PPI Savivaldybes administracija, o prireikus ir kitomis
Svietimo ir sveikatos sistemos istaigomis.

4. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:

4.1 . krizin6 situacija - situacija, kuri4 lydi didelis nerimas, itampa, gresme, nesaugumas, pavojus,

pasimetimas ir kt.;
4.2. krizb lic6juje - netiketas irlar pavojingas ivykis, sutrikdantis iprast4 bendruomenes ar atskirq

jos nariq veikl4, emociSkai sukrediantis vis4 ar didesng ugdymo istaigos bendruomenes dali. Kriziniq
situacijq pavyzdLiai: mokinio ar bendruomenes nario saviZudybe, kita komplikuota netektis:
bendruomenes nario mirtis del nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas, susijgs su mirties
gresme licejuje, susi5audymas ugdymo istaigoje, gaisras licejuje, ikaitq paemimas, bendruomenes nario
dingimas ir kt.;

4.3. krizGs valdymas ticdjuje - koordinuoti veiksmai, kuriuos atlieka licejaus kriziq valdymo
komanda pasitelkus VGK, esant b[tinybei PPT ir Savivaldybes administracij4, siekiant iveikti krizes
sukeltas pasekmes ir teikti I icej aus bendruomenei veiksm i ngq pagalbq;

4.4. krizirl valdymo komanda licdjuje - nuolat veikianti kriziq valdym4 vykdanti komanda,

kuri4 sudaro administracijos, Svietimo pagalbos specialistq, mokytojq ar aukletojq atstovai, turintys krizes

valdymui reikiamq gebej imq;

4.5. krizOs valdymo koordinatorius - paskirtas kriziq komandos vadovas arba jo deleguotas

asmuo, kuris koordinuoja krizes valdym4 licejuje. Koordinatoriumi skiriamas asmuo, turintis tinkam4
kvalifi kacij 4 krizinei situacij ai ivertinti ir koordinuoti;



4.6. saviiudyb6s grdsme - situacija,kaiyra identifikuojamas asmuo, turintis ketinimq nusiZudyti;

4.7. saviZudybds krizds prevencija - veiksmai, kuriuos atlieka licejaus administracija,
psichologas ir socialinis pedagogas siekdami suteikti reikiam4 pagalb4 ir uZkirsti keli4 asmens

saviZudybei.

II SKYRIUS
KRIZIV YALDYMO LICEJUJE ORGANIZAVIMAS

5. Krizes valdym4licejuje organizuoja kriziq valdymo komanda:
5.1. kriziq valdymo komandos sudeti tvirtina licejaus direktorius. Komand4 sudaro 6-7 nariai.

Komandos vadovas yra licejaus direktorius, jam negalint atlikti savo funkctjq - jo pavaduotojas (toliau -
Komandos vadovas). licejaus komand4 sudaro:

5.1. l. komandos vadovas;
5.1.2. narys, atsakingas uZ psichologines pagalbos organizavim4 ir teikim4;
5.1.3. narys, atsakingas uZ komunikacijq;
5.1.4. narys, atsakingas uZ saugumq;

5.1.5. narys, atsakingas uZ pirmosios medicinines pagalbos organizavim4.

5.2. Komandos nario funkcijai atlikti gali bDti skiriami keli asmenys arba vienam kriziq valdymo
komandos nariui skiriamos atlikti kelios funkcijos. I5imtis - komandos vadovo, nario, atsakingo uZ

psichologines pagalbos organizavim4 ir teikim4, bei nario, atsakingo uZ komunikacij4, funkcijas turi atlikti
skirtingi asmenys.

5.3. kriziq valdymo komandos paskirtis krizes metu: iveikti krizes sukeltas problemas, uZtikrinti
bendruomeneiveiksmingos pagalbos teikim4, atkurti iprast4 veikl4 ugdymo istaigoje;

5.4. kriziq valdymo komandos funkcijos krizes metu:

5.4.1. nedelsiant ivertinti krizes aplinkybes;
5.4.2.bendradarbiaujant su VGK nustatyti kriziq valdymo komandos darbo organizavimo tvark4,

pasiskirstyti funkcijomis, parengti preliminarq krizes valdymo licejuje planq;

5.4.3. informuoti Vilniaus miesto savivaldybes atsakingus asmenys ir psichologines pagalbos

teikej4 GPT) apie krizing situacij4;
5.4.4. perLi[reti preliminarq krizes valdymo veiksmq planq pritaikant ji esamai krizes situacijai ir

ivertinti licejaus turimus vidinius psichologinei pagalbai reikalingus resursus;

5.4.4. parengt4 krizes valdymo plan4 ne veliau kaip per 12 valandq nuo krizes identifikavimo
pateikti Vilniaus miesto savivaldybes krizes valdymo koordinatoriui;

5.5. plane galimai numatomi Sie veiksmai:
5.5.1. kreiptis pagalbos iteritorines policijos istaig4, medicinos istaigas, Valstybes vaiko teisiq

apsaugos ir lvaikinimo tarnyb4 prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisiq

apsaugos skyriq ir kitas institucijas (pagal poreikius);

5.5.2. parcngti informacij4 apie krizg licejaus bendruomenei irlar Ziniasklaidai:

5.5.2.L pateikti informacij4 apie ivyki Licejaus tarybai bei susijusiems su kriziniq lvykiq
asmenims (tevams, mokytojams, darbuotojams);

5.5.2.2. rengiant pranesimus licejaus bendruomenei pateikti tik patvirtintus faktus ir informuoti

apie priimtus sprendimus prevencijai ir intervencijai;

5.5.2.3. prane5imus, interviu ir komentarus apie krizinE situacijq teikti Ziniasklaidai leidZiama tik
suderinus su Mlniaus miesto savivaldybes administracijos licejq kuruojandiu skyriumi bei Rinkodaros ir

komunikacijos skyriumi;



5.5.3. nustatyti bendruomends grupes ar asmenis, kuriems reikalinga psichologine, socialine
pedagogine, socialine ar kita pagalba, ir j4 organizuoti;

5.5.4. konsultuoti bendruomenes narius individualiai ar grupemis;

5.5.5. rengti pokalbius su ugdytiniais;
5.5.6. atlikti kitus reikiamus veiksmus;
5.6. kriziq valdymo komanda nuolat stebi, renka informacijq, vertina krizes valdymo procesq,

prireikus koreguoja krizes valdymo veiksmq planq (l priedas);

5.7. krizir4 valdymo komanda, igyvendinus numatytus krizes valdymo veiksmus, ivertina Siq

veiksmq sekmingum4 ir priima reikiamus sprendimus:
5.7 .1. aptaria krizes iveik4;
5.7.2. sustabdo krizes valdymo licejuje aktyvius veiksmus;
5.7.3. per 5 darbo dienas nuo krizes iveikos informuoja Vilniaus miesto savivaldybes

administracijos licejq kuruojanti skyriq apie krizes iveik4 ir rezultatus;

5.7.4. uLpildo krizes valdymo licejuje ataskait4 ir j4 pateikia Vilniaus miesto savivaldybes

adm in istracij os I icej q kuruoj andiam skyriui (2 priedas);

5.7.5. baigus aktyvius veiksmus l-2 menesius tgsia rizikos grupes asmenq stebejim4 ir vertina
situacij 4 bendruomenej e;

5.8. krizes paveiktos aukos ir jq artimieji informuojami apie psichologines pagalbos galimybes,

motyvuojami ir nukreipiami pagalbai.

5.9. kriziq valdymo komanda kartu su VGK numato kriziq prevencijos renginiq organizavim4
licejaus bendruomeneje;

5.10. esant poreikiui kriziq valdymo komanda koordinuoja periodini visq bendruomenes nariq
(pedagogq, kitq mokyklos darbuotojq, mokiniq ir jq tevq/globejq) kriziq valdymo Ziniq atnaujinim4.

III SKYRIUS
SAVIZUDYBES KRIZES PREVENCIJA

6. Bet kuris licejaus darbuotojas, suZinojgs apie mokinio ar kito bendruomenes nario ketinimq

nusiZudyti ar mintis apie saviZudybg, turi informuoti licejaus psicholog4 arba socialini pedagog4 ir
nedelsiant prane5ti licejaus direktoriui. Nesant Siq specialistq licejuje, informuojamas kriziq valdymo

komandos vadovas arba VGK pirmininkas.

7.Krizir4 valdymo komandos vadovas ivertina situacijq ir organizuoja tolesng pagalbq, veiksmus

suderindamas su VGK pirmininku.
8. Kai itariama, kad mokinys ketina nusiZudyti, pastebejg tai darbuotojai ar kiti asmenys veikia

pagal licejaus SaviZudybiq rizikos valdymo alloritm4, patvirtint4 licejaus direktoriaus 2022 m. geguZes

3 I d. lsakymu Nr. V - 227 .Apie ivyki nedelsiant informuojami mokinio tevai/globejai ir pagalbos teikimas

derinamas su jais. Prireikus informuojamas Savivaldybes administracijos Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinavimo skyrius ir derinami veiksmai vaiko saugumui uZtikrinti.

9. Esant saviZudybes krizei, tgsting pagalbqteikia psichikos sveikatos specialistai.

10. Apie kitq istaigos bendruomenes nariq informavim4 po mokinio saviZudybes krizes ir jo

ltraukim4 i pagalbos proces4 sprendZia licejaus kriziq valdymo komanda kartu su mokiniu ir jo
tevais/globejais.

11. Mokinio tevams/globejams atsisakius pagalbos mokiniui esandiam saviZudybes krizeje,

lstaigos kriziq komanda apie tok! atvej! informuoja Savivaldybes administracijos Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinavimo skyriq.



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2020 m. geguZes 28 d. isakymu Nr. 30-1203120 ,,Del Kriziq valdymo Vilniaus miesto
ikimokykl inio ir bendroj o u gdymo istai gose rekomendacij q tv irtin imo".

13. Visi pagalbq krizineje situacijoje licejui teikE ir specialistai turi laikytis konfidencialumo, gauti

ir teikti informacij4 tiek, kiek btitina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas

funkcijas, nepaLeidLiant vaiko teisiq ir teisetq interesq.
16. Tvarkos apra5o pakeitimus gali inicijuoti Licejaus taryba bei licejaus direktorius pasikeitus

Lietuvos Respublikos Svietimo mokslo ir sporto ministerijos ar licejaus steigejo teises aktams

reglamentuojantiems Kriziq valdym4 Svietimo istaigose.



Mlniaus Gedimino technikos universiteto

inZinerijos licejaus
kriziq valdymo tvarkos apra5o
(l priedas)

KRIZES VALDYMO VEIKSMU PLANAS

VILNIAUS GEDIMTNO TECHNIKOS UNIVERSITETO N,IZNPNUOS LICEJ US

(data)

1. Licejaus bendruomenes narys, gavqs informacij4 apie krizg licejuje, nedelsdamas informuoja
Kriziq valdymo komandos vadovq......

(vardas, pavarde, kontaktinis telefono Nr.).

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

2. Krizir4 valdymo 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 licejaus
bendruomenei.

3. Komandos vadovas nedelsdamas su5aukia Kriziq valdymo komandos ir VGK posedi.

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

4. Komandos vadovas informuoja apie krizg Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriq.

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

5. Kriziq valdymo komanda kartu su VGK posedZio metu aptaria Siuos klausimus (priklausomai

nuo konkredios krizes situacijos posedZio darbotvarke gali b[ti papildyta itraukiant kitus aktualius

klausimus arba sutrumpinta, jei kai kurie klausimai neaktual[s konkredios krizes situacijoje):

1.

2.

J.

4.

5.

6.



5.1 . lvertina krizes paveiktq asmenq grupes (kurie licejaus bendruomenes nariai gali bDti labiauslar
paveikti);

Labiausiai krizes paveiktos asmenq grupes:......

5.2. lvertina turimus psichologines pagalbos licejuje resursus, jei jr'l nepakanka, kreipiamasi i
psichologines pagalbos teikej4 GPT) ir informuoja Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriq;

Psichologines pagalbos teikejo (-q) vardas, pavarde, telefono Nr., el. pa5tas:

5.3. Sutaria, kokia informacija apie krizg ir jos valdymo veiksmus bus pateikiama atskiroms

licejaus bendruomenes grupems (mokiniams, tevams/globejams, rDpintojams, licejaus darbuotojams,

Ziniasklaidai). Taip pat sutaria, kas, kada ir kokia forma pateiks parengt4 informacini tekst4;

5.4. Esant bUtinybei sprendZia apie papildomq civilines saugos ir (ar) greitosios medicinos
pagalbos priemoniq reikalingum4 $olicijos ir (ar) prie5gaisrines gelbejimo tarnybos, greitosios medicinos
pagalbos i5kvietim4 (bendrosios pagalbos telefonu ll2));

5.5. Svarsto bfltinybg informuoti apie krizg kitas istaigas ar institucijas (pvz., Vaiko teisiq apsaugos

skyriq, kitas mokyklas, kurias gali paveikti krize ar kt.) ir bendradarbiauti su jomis organizuojant ar

vykdant krizes valdymo veiksmus;
5.6. Mirties atveju aptaria dalyvavim4 laidotuvese (visi licejaus bendruomenes nariai turi bUti

informuoti apie laidotuviq laik4 ir viet4; laidotuvese dalyvauja tik norintys licejaus bendruomenes nariai);

5.7. AtsiZvelgus i konkredios krizes aplinkybes ir remiantis posedZio metu priimtais sprendimais

kartu su VGK, rekomenduotinai konsultuojantis su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi ir psichologines pagalbos teikeju (PPT),

tikslina preliminarq krizes valdymo veiksmq planq;
5.8. Numato kito krizes valdymo komandos posedZio viet4 ir laik4.
6. Apie krizg informuojama licejaus bendruomene.
7. Labiausiai nukentejusiems asmenims teikiama psichologine ir (ar) kita pagalba.

8. Pasir[pinama, kad visiems licejaus bendruomenes nariams bfltq prieinama informacija apie

psichologines pagalbos galimybes.
9. Mokinio ar kito bendruomenes nario mirties atveju pasir[pinama, kad jo vardas, pavarde btitq

pa5alinami i5 Zurnalq, sqraSq, kompiuteriq, pasirtipinama mirusiojo daiktais.
10. Licejaus kriziq valdymo komanda reguliariai aptaria krizes valdymo veiksmq eigq,

veiksmingum4, prireikus keidia, koreguoja krizes valdymo veiksmq planq.



Vilniaus Gedimino technikos universiteto

inZinerijos licejaus
kriziq valdymo tvarkos apra5o
(2 priedas)

KRIZES VALDYMO VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS
UNIYERSITETO INZINERIJOS LICEJUJE

ATASKAITA

Traurnuojantis ivykis : data, ivykio
pobudis......

Informacijos apie ivyki Saltinis (kas informavo apie

Kada ir kokias istaigas ugdymo istaiga informavo apie

Pagalbos teikejai :.....

Aktyvios pagalbos teikimo pradLia:.....

Aktyvios pagalbos teikimo pabaiga:.....

Pagalbos priemones/veiksmai bendruomenei :

Aora5vmas

Informacijos apie ivyki tikslinimas, praneSimq

rengimas ir platinimas, situacijos VGTU
inZinerijos licejuje ivertinimas, pirminis
pagalbos gavejq ir teikejq nustatymas,
nuolatinis situacijos stebejimas, pagalbos
priemoniq tikslinimas

Mokiniams (nurodyti pagalbos form4
individuali, grupine, gavejq skaidius)

Tevams (nurodyti pagalbos form4 - individuali,
grupine, gavejq skaidius)



VGTU inZinerij os licej aus ko lektyvui (nurodyti
pagalbos form4 - individuali, grupine, gavejq
skaidius)

Sunkumai teikiant pagalb4

Rekomendacijos del galimq prevencijos priemoniq igyvendinimo siekiant sprgsti pastebetas rizikas

pagalbos teikimo metu:

Vilniaus pedagogine psichologine tarnybos koordinatorius

VGTU inZinerijos licejaus

Kriziq valdymo komandos koordinatorius

(para5as)

(para5as)



Vilniaus Gedimino technikos universiteto

inZinerijos licejaus
kriziq valdymo tvarkos apra5o
(2 priedas)

PAGALBOS TEIKIMO YAIKUI ESANT SAYIZUDYBES KRIZES GRESMEI EIGOS

LAPAS

lvykio

Data. laikas Specialistas Veiksmai


