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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I ' Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Varpelis" kriziq valdymo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos
apra5as) nustato kriziq valdym4 lopSelyje-darZelyje, kriziq valdymo lstaigoje komandos sudarym4,
darbo organizavimq ir bendradarbiavimq su Vilniaus miesto savivaldybes vaiko teisiq apsaugos
skyriumi ir Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba.

2. Krz,e lopielyje-darl,elyje - tai netiketas irl ar pavojingas lvykis, sutrikdantis iprast4 istaigos
bendruomen6s ar atskiry jos nariq veikl4, emoci5kai sukrediantis vis4 ar didesng lstaigos
bendruomen6s dali.

3 ' K-rizes valdymas loplelyje-darLelyje suprantamas kaip koordinuoti veiksmai, kuriuos atlieka
istaigos vaiko geroves komisija, reikalui esant, bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybes
vaiko teisiq apsaugos skyriumi bei Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, siekiant plitti
krizes sukeltas pasekmes ir teikti istaigos bendruomenei veiksming1 pagalb4 (toliau - krizes
valdymas).

4. Kriziq valdymo tvarka organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, lop5elio-darZelio ,,Varpelis" vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos apraSu ir rekomendacijomis del kriziq valdymo mokyklose.

5. Visi pagalbq ivykus krizei lop5elyjedarZelyje teikg specialistai laikosi konfidencialumo
principo, informacija dalinasi tik tiek, kiek tai bfltina atsakingiems asmenims pavestas funkcijas
atlikti.

II. KRIZIUVALDYMOLOPSELYJE.DARZELYJEoRGANIZAvIMAS

6' Kriziq valdym4 lop5elyje-darilelyje organizuoja istaigos vaiko gerovds komisija,
bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybes vaiko teisiq apsaugos skyriumi bei Vilniaus
miesto psichologine pedagogine tarnyba.

7. Vaiko geroves komisijos nariq, kaip Kriziq valdymo komandos paskirtis - pasirengti
konstruktyviai reaguoti i krize, o krizei ivykus - koordinuotai ir veiksmingai organizuoti krizes
pasekmiq iveikim4, uZtikrinti kriz6s paveilliems istaigos bendruomenes nariams reikiamos pagalbos
teikim4.

8. Vaiko geroves komisija kriziq valdyme atlieka Sias funkcijas:
8.1. Parengia preliminaq krizes valdymo veiksmq plan4, kuriame numato krizes valdymo

veiksmus;
8.2. fvykus kcizei perZiuri preliminary krizes valdymo veiksmq planE pritaikydama ji

konkrediai situacijai, ivertina turimus istaigos vidinius resursus, reikalingus pagalbai- suteikti,
prireikus, iSkviedia psichologines pagalbos teikej4 (-us), reguliariai aptaria "r*q krizes situacij4 bei
tolesnius jos valdymo veiksmus.

8'3. Konsultuojasi su Vilniaus miesto savivaldybes vaiko teisig apsaugos skyriumi ir
Vilniaus miesto pedago gine -psicholo gine tarnyba.

9' Vaiko geroves komisijos nariq, kaip kriziq valdymo komandos nariq funkcijos:
9.1. Komandos vadovas:

9.1 .1. Vadovauja komandos darbui, uZtikrina, kad krizes valdymo veikloje kiekvienas



komandos narys atliks jam pavestas funkcijas;
9.1 .2. Rflpinasi, kad komandos nariai igfi krizes valdymo kompetencijq, tobulindami

kvalifikacij4 Sioje srityje.
g.l.3.Krizes metu nedelsiant inicijuoja vaiko geroves komisijos posedZius kriziq

valdymo organizaciniams klausimams svarstyti;
9.1.a.fvykus krizei, nedelsiant informuoja istaigos vadov4, Vilniaus miesto

savivaldybes vaiko teisiq apsaugos skyriq, prireikus - kitas institucijas; istaigos bendruomeng
informuoja apie kriziq valdymo organizavimo veiksmus;

9.1.5.[vykus krizei, susisiekia su nukent6jusio asmens artimaisiais irlar policija,
patikslina krizes faktus, aptaria,kokia informacija apie krizg bus pateikta lstaigos bendruominei;

9.2. narys, atsakingas uZ psichologines pagalbos organizavimq ir (ar) teikimq:
9.2.1. ivykus krizei, ivertina lop5elio-darZelio vidinius resursus, reikalingus

psichologinei pagalbai teikti;
9.2.2.bendradarbiaudamas su psichologine pedagogine tarnyba organizuoja

psichologines pagalbos istaigos bendruomenei teikimo priemones (teik6Jus, patalpas, laikq)-;
9.2.3.informacij4 apie psichologing pagalbq teikia labiausiai krizes paveiktiems

lop5elio-darZelio bendruomen6s nariams;
9.3. narys, atsakingas uZ komunikacijq:

9.3.l.reguliariai atnaujina istaigos komandos nariq ir psichologines pagalbos teikejo
(-q) kontaktus ir uztikrina jq prieinamumq lopselio-darZelio bendruomenei;

9.3.2.parengia informacijos apie krizg tekstE, kuris bus skirtas lstaigos bendruomenei,
prireikus ir Ziniasklaidai, bei pateikia 5i4 informacija kriziq valdymo komandos vadovui;

9.4. narys, atsakingas uz pirmosios medicininds pagalbos organizavim4:
9.4.l.esant realiai ar suvokiamai gresmei istaigos bendruomenes nariq sveikatai ir,/ ar

gyvybei, inicijuoja pirmosios medicininds pagalbos teikim4, prireikus i5kviedia greitqiE medicinos
pagalbq;

9.5. narys, atsakingas uZ saugumo priemoniq organizavim4:
9.5.l.esant krizei, susijusiai su realia ar suvokiama gr6sme, nedelsiant imasi

priemoniq, uZtikrinandiq lop5elio-darZelio bendruomen€s nariq saugum4, prireikus, kviedia policij4
ir prieSgaisring gelbejimo tamybE;

9.5.2.po krizes vertina saugumo priemoniq efektyvumE.



Rekomendacijq del kriziq valdymo
mokyklose

I priedas

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,VARPELIS*

KRIZES VALDYMO VEIKSMV PLANAS

(data)

1. Lop5elio-darZelio bendruomenes narys, gavgs informacij4 apie krizg istaigoje,
nedelsdamas informuoja Vaiko geroves komisijos (kartu ir Iftiziq valdymo komandos) pirminink4:

R[ta Pumputien6, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. g6g433770

Jam nesant, jo igaliotq atstovq: l. e. p. direktorg Rasq pudieng, tel. g6g577257

2. fstaigos vaiko geroves komisijos pirmininkas susisiekia su nukentejusiojo asmens
artimaisiais ir (ar) policija patikslina krizes faktus (kas, kur ir kada ir.yko) ir informacijq, kuri galetq
btti pateikta lop5eliodarZelio bendruomenei.

3. fstaigos vaiko geroves komisijos pirmininkas nedelsdamas su5aukia Komisijos posedi.
4. Lop5elio - darZelio vaiko geroves komisijos (kartu Kriziq komandos) nariq vardai,

pavardds, telefono Nr., funkcijos kriz6s valdymo metu:
4.1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ruta Pumputiene, tel. 868433770 -

komandos vadovas;

4.2, Socialine pedagoge Inga Sareikait6, tel. 867462955 - narys, atsakingas uZ
socialines pagalbos organizavim4 ir (ar) teikim4;

4.3. dietiste Daiva Laurinavidiene, tel. 861474811 - narys, atsakingas uZ pirmosios
medicinines pagalbos organizavimq;

4.4. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programq, Elvyra
JuodvirSien e, 8 6847 4269 - narys, atsakingas uZ komunikac ij q ;

4.5. Mokytoja, dirbanti pagal prie5mokyklinio/ikimokyklinio ugdymo prograrnQ,
Renata Arlauskiene, tel. 867909080 * narys, atsakingas uZ saugumo priemoniq organizavim4.

5. LopSelio-dafielio vaiko geroves komisijos primininkas, reikalui esant, informuoja apie
krizg Vilniaus miesto vaiko teisiq apsaugos skyriaus vedej4 Lin4 Ju5kevidieng, tel. 8521 12557 klar
Vilniaus miesto psichologing pedagoging tarnyb4, tel. 85265090

6. fstaigos Vaiko geroves komisija posedZio metu, priklausomai nuo konkredios situacijos,
aptaria Siuo s klausimus :

6.1. [vertina, kurie lop5elio-darZelio bendruomends nariai gali bfiti labiausiai
paveikti ivykusios krizes metu:



6.2. lvertina turimus psichologines pagalbos istaigoje resursus, jei jq nepakanka,
kreipiamasi i psichologines pagalbos teikej4 (-us):

6.3. Sutaria, kokia informacija apie krizg ir jos valdymo veiksmus bus pateikiama
atskiroms lopSelio-darZelio bendruomen6s grupems (vaikams, tevams (globejams, rfipintojams),
istaigos darbuotojams, ziniasklaidai). Sutaria, kas parengs informacini tekst4;

6.4. Esant bfltinybei sprendZia apie papildomq civilines saugos ir (ar) greitosios
medicinos pagalbos priemoniq reikalingumE;

6'5' Svarsto bEtinybg informuoti apie laizg kitas istaigas ar institucijas bei
bendradarbiauti su jomis organizuojant ar vykdant krizes valdymo veiksmus;

6.6. Mirties atveju aptaria dalyvavim4 laidotuvese;

6.7. Numato kito vaiko gerov6s komisijos posedzio viet4 ir laik4.

7 . Apie krizg informuoj ama lop5elio-darZelio bendruomene.
8' Labiausiai nukentejusiems asmenims teikiama psichologind ir (ar) kita pagalba; kitiems

istaigos bendruomenes nariams skelbiama inforrracija apie psichologines pagalbos
galimybes.

9. Vaiko geroves komisija reguliariai aptaria krizes valdymo veiksmq eig4, veiksmingum4,
prireikus keidia, koreguoja krizes valdymo veiksmq planq.


