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KRIZIŲ VALDYMO KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOJE  

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Krizių valdymo Simono Daukanto progimnazijoje tvarkos aprašas reglamentuoja krizių valdymą 

mokykloje, krizių valdymo komandos sudarymą, jos funkcijas, darbo organizavimą bei institucijų 

bendradarbiavimą krizių valdymo mokykloje metu. 

2. Krizių valdymas Simono Daukanto progimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

respublikos švietimu įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir krizių valdymo mokykloje Tvarkos 

aprašu. 

 

II. KRIZIŲ VALDYMO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS 

 

3. Krizių valdymą Simono Daukanto progimnazijoje organizuoja mokyklos krizių valdymo komanda. 

4. Krizių valdymą Simono Daukanto progimnazijoje vykdo nuolat veikianti mokyklos  komanda. 

5. Mokyklos komandos paskirtis – įvykus krizei mokykloje atkurti įprastą mokyklos bendruomenės 

veiklą, užtikrinti Krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą ir 

informuoti apie įvykį. 

6. Kauno Simono  Daukanto progimnazijos komandą sudaro VGK nariai. 

7. Mokyklos komandai vadovauja koordinatorius: direktorės pavaduotoja Laimutė Leonavičienė. 

8. Mokyklos komandos nariai pasiskirstė funkcijomis, kurias vykdys krizės valdymo mokykloje metu. 

9. Mokyklos komandos koordinatorius organizuoja Simono  Daukanto progimnazijoje posėdžius du 

kartus per metus. 

10. Įvykus krizei, mokyklos komandos koordinatorius organizuoja mokyklos komandos posėdį 

mokyklos komandos funkcijoms aptarti. 

11. Simono  Daukanto progimnazijos funkcijos krizės metu: 

11.1. nedelsiant įvertinti krizės aplinkybes ir informuoti mokyklos steigėją; 

11.2. parengti krizės valdymo mokykloje planą, kuriame numatyti veiksmai: 

11.2.1. kreiptis pagalbos į PPT komandą; 

11.2.2. parengti informaciją mokyklos bendruomenei; 

11.2.3. įvertinti mokyklos bendruomenės asmenis, kuriems reikalinga psichologinė, socialinė 

pedagoginė ar kita pagalba, ir ją organizuoti; 

11.2.4. konsultuoti mokyklos bendruomenės narius; 

11.2.5. konsultuoti mokytojus, kaip informuoti apie krizę mokinius ir jų tėvus ( globėjus, rūpintojus); 

11.2.6. rengti pokalbius su mokiniais. 

11.3. Simono  Daukanto progimnazijos komanda, įgyvendinusi krizės valdymo mokykloje plane 

numatytus veiksmus, įvertina krizės valdymo mokykloje veiksmų sėkmingumą ir priima 

sprendimus: 

11.3.1. Koreguoja krizės valdymo mokykloje veiksmų planą; 

11.3.2. Kreipiasi pagalbos į savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą 

(PPT komanda); 

11.3.3. Sustabdo krizės valdymo mokykloje veiksmus. 

 

III. KRIZIŲ VALDYMO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOJE FINANSAVIMAS 

 

12. Simono  Daukanto progimnazijos krizių valdymo komandos veikla finansuojama iš mokinio 

krepšelio lėšų, skirtų pedagoginei psichologinei pagalbai. 

 


