Priedas Nr.2
ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
INFORMACIJA DĖL KRIZĖS VALDYMO KOMANDOS NARIŲ FUNKCIJŲ
Krizė mokykloje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės
ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį.
Mokyklos bendruomenės narys, gavęs informaciją apie krizę mokykloje, nedelsdamas informuoja:
Mokyklos komandos vadovą – Mildą Gustienę -Vilniškę, tel.nr. 8 679 83280
Jam nesant, jo įgaliotą atstovą – Romualdą Astrauką, tel.nr. 8677 79225
Mokyklos komandos vadovas nedelsdamas sušaukia Mokyklos komandos posėdį.
Mokyklos komandos narių vardai, pavardės, telefono Nr., funkcijos krizės valdymo metu:
1.Romualdas Astrauka, tel.nr. 8677 79225, atsakingas už vidinę komunikaciją:
➢
➢
➢
➢

dalyvauja Krizės valdyme,
komandos pasirinktu būdu informuoja mokyklos bendruomenę apie įvykį;
teikia emocinę ar psichologinę paramą mokiniams bei mokyklos darbuotojams krizės metu.
padeda mokytojams pasiruošti pokalbiams su mokiniais.

2. Rima Rakitienė, tel.nr. 8686 66031, atsakinga už krizių intervenciją:
➢ renka ir sistemina informaciją apie vietos psichologinės ir emocinės paramos galimybes;
➢ rūpinasi metodine medžiaga ir krizių komandos mokymais;
➢ krizės metu vertina, kurie mokyklos bendruomenės nariai yra labiausiai paveikti, ir kuriems
labiausiai yra reikalinga pagalba;
➢ organizuoja ir kartu su pagalbos teikėjais įgyvendina krizių intervencijos veiksmus
(individuali ir grupinė psichologinė / emocinė parama);
➢ rūpinasi tęstine pagalba labiausiai paveiktiems bendruomenės nariams (pvz., nukreipia
psichikos sveikatos specialistams;
➢ padeda traumą išgyvenusiems sugrįžti į mokyklą;
➢ po krizės vertina intervencijos veiksmų efektyvumą.
3. Loreta Kazakevičienė, tel.nr. 8652 44731, atsakinga už išorinę komunikaciją:
➢ palaiko kontaktus su žiniasklaidos atstovais ne krizės metu;
➢ krizės metu rūpinasi informacijos pateikimu žiniasklaidai, bendrauja su žurnalistais,
tarpininkauja žurnalistų kontaktams su kitais mokyklos bendruomenės nariais;
➢ rūpinasi žiniasklaidos pranešimų apie krizę stebėsena;
➢ vertina bendravimo su žiniasklaida efektyvumą.
4. Romualdas Veikutis, tel.nr. 8664 58971, atsakingas už bendruomenės saugumą:
➢ kontaktuoja su teisėsaugos bei kitomis su mokyklos saugumu susijusiomis institucijomis
(pvz., priešgaisrine apsauga);
➢ krizės metu atlieka veiksmus, užtikrinančius mokyklos bendruomenės saugumą;
➢ po krizės vertina saugumo procedūrų efektyvumą.
5. Jolita Masevičienė, tel.nr. 8618 82769, atsakinga už pirmos pagalbos teikimą:
➢ rūpinasi, kad krizės atveju būtų priemonių, reikalingų medicininei pagalbai suteikti;
➢ numato vietą (-as), kur galėtų būti teikiama medicininė pagalba;
➢ krizės metu ir po krizės kontaktuoja su medicininėmis įstaigomis;
➢ informuoja mokyklos personalą apie mokyklos bendruomenės narių patirtus sužeidimus bei
sužeistųjų sveikatos būseną;
➢ po krizės vertina medicininės pagalbos organizavimo efektyvumą).

