KRIZIŲ VALDYMO ALGORITMAS KRETINGOS RAJONO UGDYMO
ĮSTAIGOSE
Krizinis įvykis ugdymo įstaigoje
Krizė ugdymo įstaigoje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių
veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę ugdymo įstaigos bendruomenės dalį.

I ŽINGSNIS. Situacijos įvertinimas ir veiksmų planavimas
Ugdymo įstaiga:

Nedelsiant informuoja įstaigos steigėją, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo
Skyrių (toliau – Švietimo skyrius), švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių (toliau –
PPP), prireikus Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Kretingos rajone ir kitas institucijas
(policiją ir kt.).

Pagal ugdymo įstaigos nustatytą tvarką įvertina situaciją ir įstaigos galimybes valdyti krizę bei teikti
pagalbą bendruomenei.

Ugdymo įstaigos krizių valdymo komanda (Vaiko gerovės komisijos sudėtyje), pagal poreikį
konsultuojasi su PPP skyriumi, numato priemones krizei įveikti, parengia krizių valdymo planą.
PPP skyrius:
 Padeda koreguoti krizės valdymo veiksmų planą pritaikant jį esamai situacijai.
 Įvertina ugdymo įstaigos vidinius psichologinės pagalbos resursus, prireikus numato išorinius resursus
ir teikia rekomendacijas mokyklos krizių valdymo komandai.

II ŽINGSNIS. Pagalbos priemonių įgyvendinimas
Pakanka resursų krizei įveikti
 Įgyvendina krizės valdymo planą.
 Teikia pagalbą savo bendruomenei.
 Apie priemonių veiksmingumą
nuolat informuoja Švietimo skyrių.
PPP skyrius
➢Teikia rekomendacijas ugdymo
įstaigos administracijai, kaip apie
krizę informuoti mokinius, jų tėvus
(globėjus, rūpintojus), prireikus
padeda parengti informaciją
žiniasklaidai.
➢Teikia psichologinę pagalbą
ugdymo įstaigos bendruomenei:
individualiai ir grupėmis
konsultuoja mokinius ir pagal
poreikį mokytojus.
➢Užtikrina tęstinę psichologinę
pagalbą ugdymo įstaigos
bendruomenei.

Nepakanka resursų krizei įveikti
➢ Dėl psichologinės pagalbos
tariasi su PPP skyriumi, prireikus
ir kitomis institucijomis
➢ Sustabdžius krizės valdymo
ugdymo įstaigoje veiksmus, kartu
su PPP skyriumi aptaria krizės
valdymo eigą ir numato
postvencinius veiksmus.

Ugdymo įstaiga
➢Bendradarbiauja su PPP
skyriumi ir kitomis institucijomis,
galinčiomis padėti ugdymo įstaigai
krizės metu.
➢ Užtikrina pagalbos teikimui
būtinas sąlygas, parengia aplinką.
➢ Įgyvendina krizės valdymo
planus ir atlieka būtinus veiksmus.
➢ Vykdo PPP skyriaus
rekomendacijas.
➢ Apie priemonių veiksmingumą
nuolat informuoja Švietimo skyrių.

III ŽINGSNIS. Krizės valdymo veiksmų aptarimas ir įvertinimas
(informuoja Švietimo skyrių)
Kretingos rajono švietimo centro
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius

