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Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-229
„Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose“, parengtas krizės valdymo veiksmų planas:
1. Mokymo centro bendruomenės narys, gavęs informaciją apie krizę mokymo centre, nedelsdamas
informuoja Mokymo centro krizių valdymo komandos vadovą Alvydą Praną Grevą tel.:
869875262. Jam nesant, jo įgaliotą atstovą Kristiną Navickienę tel.: 860759340. Esant būtinybei
mokymo centro bendruomenės narys organizuoja civilinės saugos ir (ar) greitosios medicinos
pagalbos iškvietimą (bendrosios pagalbos telefonu 112).
2. Mokymo centro komandos vadovas susisiekia su nukentėjusiojo asmens artimaisiais ir (ar)
policija patikslina krizės faktus (kas, kur ir kada įvyko) ir informaciją, kuri galėtų būti pateikta
Mokymo centro bendruomenei.
3. Mokymo centro komandos vadovas nedelsdamas sušaukia Mokymo centro komandos ir
Komisijos posėdį.
Mokymo centro komandos narių vardai, pavardės, telefono Nr., funkcijos krizės valdymo metu:
1. K. Navickienė, tel. 860759340 - psichologinės pagalbos teikėjas, krizių postvencijos
vykdytojas.
2. A. Rožnys, tel. 860547548 – postvencinės veiklos koordinatorius, teikia socialinę pagalbą
krizės atveju, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.
3. L. Kalinauskienė, tel. 863837863 – koordinuoja krizės įveikimo veiklas, teikia pagalbą
specialius poreikius turintiems vaikams, rengia informacinius pranešimus ir bendrauja su
žiniasklaida.
4. Viktorija Šarikovienė, tel. 865971072 – reikiamų veiksmų organizavimas bendrabutyje
(informavimas, pagalbos teikimas ir tvarkos bei rimties užtikrinimas).
5. E. Kontrimienė, tel. 868802882 - prevencinių veiklų organizatorius (pokalbiai klasėse,
prevenciniai užsiėmimai), įvykus krizei vykdo užsiėmimus švelninančius patirtą traumą.
6. D. Lasienė, tel. 861012829 - informacijos apie pagalbos teikėjus rengimas.
7. A. Katinienė tel. 860088410, D. Jokubauskienė tel. 861495812 – pirminės medicininės
pagalbos teikimas, bendradarbiavimas su kitomis medicinos įstaigomis, reikalingos
medicininės informacijos sklaida centre.

8. A. Rakauskas, tel. 865625763 - prevencinių veiklų organizatorius, vykdo užsiėmimus
švelninančius patirtą traumą, palaiko ryšius su tėvais ir katalikų bendruomene.
4. Mokymo centro komandos vadovas informuoja apie krizę LR Švietimo ir mokslo ministerijos
mokymosi visą gyvenimą departamentą, jei Mokymo centro komanda ir Komisija susitarė dėl šios
funkcijos priskyrimo Mokymo komandos vadovui. Įstaigos pavadinimas: LR Švietimo ir mokslo
ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamentas. Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono
Nr., el. paštas: vyr. specialistas Antanas Drungilas, tel. +37052191236.
5. Mokymo centro komanda kartu su Komisija posėdžio metu aptaria šiuos klausimus (priklausomai
nuo konkrečios krizės situacijos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta įtraukiant kitus aktualius
klausimus arba sutrumpinta, jei kai kurie klausimai neaktualūs konkrečios krizės situacijoje):
5.1. Įvertina krizės paveiktų asmenų grupes (kurie Mokymo centro bendruomenės nariai gali
būti labiausiai paveikti);
5.2. Įvertina turimus psichologinės pagalbos Mokymo centre resursus, jei jų nepakanka,
kreipiamasi į psichologinės pagalbos teikėją (-us) ir informuoja apie krizę LR Švietimo ir
mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamentą;
Psichologinės pagalbos teikėjo (-ų) vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas: Mokymo centro
psichologė Kristina Navickienė, 860759340, kristina.navickiene@mpcentras.lt
5.3. Sutaria, kokia informacija apie krizę ir jos valdymo veiksmus bus pateikiama atskiroms
Mokymo centro bendruomenės grupėms (mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams),
centro darbuotojams, žiniasklaidai). Taip pat sutaria, kas, kada ir kokia forma pateiks
parengtą informacinį tekstą;
5.4. Esant būtinybei sprendžia apie papildomų civilinės saugos ir (ar) greitosios medicinos
pagalbos priemonių reikalingumą (policijos ir (ar) priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos,
greitosios medicinos pagalbos iškvietimą (bendrosios pagalbos telefonu 112);
5.5. Svarsto būtinybę informuoti apie krizę kitas įstaigas ar institucijas (pvz., Vaiko teisių
apsaugos skyrių, kitas mokyklas, kurias gali paveikti krizė ar kt.) ir bendradarbiauti su jomis
organizuojant ar vykdant krizės valdymo veiksmus;
5.6. Mirties atveju aptaria dalyvavimą laidotuvėse (visi mokymo centro bendruomenės nariai
turi būti informuoti apie laidotuvių laiką ir vietą; laidotuvėse dalyvauja tik norintys
Mokymo centro bendruomenės nariai);
5.7. Atsižvelgus į konkrečios krizės aplinkybes ir remiantis posėdžio metu priimtais
sprendimais kartu su Komisija, rekomenduotinai konsultuojantis su LR Švietimo ir mokslo
ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamentu ir psichologinės pagalbos teikėju (-ais),
tikslina preliminarų krizės valdymo veiksmų planą;
5.8. Numato kito Mokymo centro komandos posėdžio vietą ir laiką.
6. Apie krizę informuojama Mokymo centro bendruomenė.
7. Labiausiai nukentėjusiems asmenims teikiama psichologinė ir (ar) kita pagalba.

8. Pasirūpinama, kad visiems Mokymo centro bendruomenės nariams būtų prieinama informacija
apie psichologinės pagalbos galimybes.
9. Mokinio ar kito bendruomenės nario mirties atveju pasirūpinama, kad jo vardas, pavardė būtų
pašalinami iš žurnalų, sąrašų, kompiuterių, pasirūpinama mirusiojo daiktais.
10. Mokymo centro komanda reguliariai aptaria krizės valdymo veiksmų eigą, veiksmingumą,
prireikus keičia, koreguoja krizės valdymo veiksmų planą.
11. Mokymo centro komanda nesant krizinei situacijai organizuoja mažiausiai 2 posėdžius per
mokslo metus.
______________________________

