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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Krizių valdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja krizių valdymą 

lopšelyje-darželyje, krizių valdymo komandos narių funkcijas, darbo organizavimą bei Alytaus 

psichologinės pedagoginės tarnybos (toliau – PPT) funkcijas, institucijų bendradarbiavimą krizių 

valdymo lopšelyje-darželyje metu. 

2.  Krizių valdymo tikslas: 

2.1. užtikrinti, kad krizės įveikimo metu ugdymo procesas įstaigoje vyktų įprasta tvarka arba kuo 

greičiau prie jos grįžtų; 

2.2.  užtikrinti krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą. 

3. Krizių valdymo lopšelyje-darželyje koordinatoriai, organizatoriai ir vykdytojai: lopšelio-

darželio krizės valdymo komanda (toliau – KVK), vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), PPT ir kitos 

švietimo ir sveikatos ugdymo įstaigos. 

4.  Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1.  krizinė situacija – situacija, kurią lydi didelis nerimas, įtampa, grėsmė, nesaugumas, 

pavojus, pasimetimas ir kt; 

4.2. krizė lopšelyje-darželyje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą 

bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę įstaigos bendruomenės 

dalį. Krizinių situacijų pavyzdžiai: vaiko ar bendruomenės nario komplikuota netektis, mirtis dėl 

nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas, susišaudymas, muštynės, gaisras ar kt. stichinė 

nelaimė, įkaitų paėmimas, vaiko ar bendruomenės nario dingimas ir kt; 

4.3. krizės valdymas – veiksmai, kuriuos atlieka lopšelyje-darželyje KVK, VGK  ir PPT 

siekdamos įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. Krizių 

valdymas apima pagalbos organizavimą, bendruomenės narių – vaikų, darbuotojų ir tėvų bei  

bendravimą su žiniasklaida, pasirūpinimą lopšelio-darželio bendruomenės narių saugumu ir pan.; 

4.4. krizių valdymo komanda –  nuolat veikianti ir krizių valdymą vykdanti komanda, kurią 

sudaro administracijos, pagalbos ir paslaugų teikimo specialistų, mokytojų atstovai, turintys krizės 

valdymui būtinų gebėjimų;  

4.5.  krizės valdymo koordinatorius – specialistas, paskirtas PPT darbuotojas, kuris 

koordinuoja krizės valdymą lopšelyje-darželyje. Koordinatoriumi gali būti skiriamas asmuo, turintis 

tinkamą kvalifikaciją krizinei situacijai vertinti, įvertinti ir koordinuoti; 

4.6.   grėsmė – situacija, kai yra identifikuojamas asmuo, turintis ketinimų nusižudyti; 

4.7.  krizės prevencija – veiksmai, kuriuos atlieka lopšelio-darželio administracija, pasitelkdama 

PPT specialistus ir kitų institucijų specialistus, siekiant suteikti reikiamą pagalbą ir  užkirsti kelią asmens 

sukeltai krizei. 

             

II. KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ORGANIZAVIMAS 

 

5. Krizių valdymą lopšelyje-darželyje organizuoja krizių valdymo komanda (toliau – lopšelio-

darželio komanda). Lopšelio-darželio komanda sudaryta iš 5 narių: direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, pagalbos mokiniui specialistai (logopedas), 

maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas, turintys krizės valdymui būtinų gebėjimų, 

tai yra komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo įgūdžių.  Įstaigos 

komanda bendradarbiauja su lopšelio-darželio VGK ir PPT specialistais. 



               6.  Lopšelio-darželio komandos paskirtis – įvykus krizei įstaigoje (toliau – Krizė) atkurti įprastą 

lopšelio-darželio bendruomenės veiklą, užtikrinti Krizės paveiktiems  bendruomenės nariams reikiamos 

pagalbos teikimą ir informuoti apie įvykį. 

   7. Įvykus krizei, KVK  nustato komandos darbo organizavimo tvarką, pasiskirsto funkcijomis, 

parengia preliminarų krizinės situacijos planą ir kt; 

   8. KVK vadovas – lopšelio-darželio direktorius atlieka šias funkcijos: 

   8.1. sukviečia bendrą lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia 

darbuotojams informaciją apie įvykį: 

   8.2. palaiko ryšį su lopšelio-darželio steigėju, informuoja apie įvykį; 

   8.3. sprendžia ir  kontroliuoja faktų sklaidą, kt. organizavimo klausimus; 

   8.4. informuoja nukentėjusio(-ių) šeimos narius, neleidžia sklisti gandams (jei įvykis įvyko 

įstaigoje).  

   8.5. informuoja pedagogus, kaip jie turėtų pranešti vaikams apie įvykį; 

               8.6. informuoja apie krizę kitas institucijas (PPT, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, policiją  ir 

kt.); 

               8.7. koordinuoja krizės įveikimo procesą lopšelyje-darželyje (kaupia informaciją apie 

labiausiai įvykio paveiktus asmenis, pagalbos teikimą ir pan.); 

               9.  KVK pasiskirsto funkcijomis, kurias vykdys krizės valdymo lopšelyje-darželyje metu. 

   10. Krizių valdymą lopšelyje-darželyje koordinuoja ir bendradarbiauja PPT koordinatorius. 

   11. Krizių valdymą lopšelyje-darželyje organizuoja KVK  kartu su PPT koordinatoriumi ir 

specialistais.  

               12. KVK  nariai turi nuolat tobulinti kvalifikaciją krizių valdymo srityje 

   13. Krizių valdymą lopšelyje-darželyje organizuoja KVK  kartu su PPT koordinatoriumi ir 

specialistais.  

   14. Lopšelyje-darželyje atsakingas už informacijos sklaidą ir bendravimą su žiniasklaida 

asmuo – direktorius, Krizės valdymo komandos vadovas: 

 14.1.apibrėžia žiniasklaidos atstovų buvimo lopšelyje-darželyje galimybes; 

 14.2 numato bendravimo su žiniasklaida vietą ir laiką; 

 14.3.parengia preliminarias žiniasklaidos informavimo gaires; 

 14.4. informuoja lopšelio-darželio bendruomenę apie savo funkcijas ir paprašo individualiai 

neteikti žurnalistams informacijos; 

 14.5.rūpinasi informacijos sklaida apie pagalbos galimybes; 

               14.6. padedant kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

               15. Krizės valdymo laikotarpiu itin svarbus pedagogų vaidmuo: 

               15. 1. rengiami pokalbiai grupėse; 

               15.2. neleidžiama sklisti gandams; 

               15.3. atsakoma į vaikų klausimus; 

               15.4. sudaroma galimybė vaikams laisvai reikšti emocijas; 

               15.5. identifikuoja vaikus, kuriems reikia pagalbos; 

               15.6. vykdo ugdomąją veiklą, švelninančią patirtą traumą (meninės veiklos, muzikos); 

palaiko ryšius su tėvais. 

               16. Lopšelio-darželio Krizės valdymo komanda numato preliminarų veiksmų planą, įvykus 

krizei: 

               16.1. Nedelsiant po įvykio, sukviesti KVK, prisiminti kiekvieno funkcijas ir atsakomybę; 

               16.2. prieš prasidedant ugdomąją veiklą, sukviesti mokytojų tarybos posėdį, kurio metu 

instruktuoti pedagogus apie tai, kaip reikėtų pateikti informaciją vaikams ir vykdyti ugdomąją veiklą; 

               16.3. pateikti rekomendacijas, kaip padėti vaikams reikšti emocijas ir reaguoti į įvykį; 

               16.4. priminti pagrindines Krizių komandos narių ir pedagogų funkcijas; 

               16.5. suteikti informaciją apie tai, kur ir kaip bus teikiama pagalba; 

               16.6. suteikti neatidėliotiną pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia; 

               16.7. pirmosios dienos pabaigoje aptarti pagrindinius dienos įvykius, numatyti svarbiausius 

kitos dienos veiksmus ir tęsti numatytų pagalbos priemonių įgyvendinimą. 

                16.8. organizuoti tolesnį pagalbos teikimą bendruomenės nariams, vykdyti šviečiamąją veiklą, 

slopinti gandus; 

16.9. aptarti tėvų informavimą ir prevencinio švietimo klausimus; 

dienos pabaigoje aptarti pagrindinius įvykius, numatyti tolesnius veiksmus ir tęsti numatytų 

pagalbos priemonių įgyvendinimą. 



16.10. KVK nusprendus, kad situacija normalizavosi, lopšelio-darželio krizės valdymo  veikla 

nutraukiama. 

16.11. KVK įgyvendinusi krizės valdymo plane numatytus veiksmus, įvertina krizės valdymo 

veiksmų sėkmingumą ir priima reikiamus sprendimus bei koreguoja krizės valdymo veiksmų planą. 

 17. Visi specialistai, teikę pagalbą krizinėje situacijoje,  turi laikytis konfidencialumo, gauti 

ir teikti informaciją tiek, kiek būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atlikti pavestas 

funkcijas ir nepažeidžiant vaiko teisių ir teisėtų interesų. 

______________________ 

 

 

 

PRITATRA: 

Lopšelio-darželio tarybos 2018-05-22 posėdyje,  

protokolo Nr. TP-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


