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REAGAVIMO Į  VAIKŲ IR MOKINIŲ SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ  AKMENĖS RAJONO PAPILĖS 

SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOJE ALGORITMAS 
 

 

Bet kuris gimnazijos darbuotojas praneša turimą 
informacija apie savižudybių riziką gimnazijos   
soc.pedagogui( K. Pigulevičienei tel.860535227), 

(toliau specialistas) 

Ketinimas nusižudyti 

Sutinka priimti 
pagalbą 

Specialistas suteikia 
emocinę paramą, 

informuoja 
tėvus/globėjus. Esant 

aukštai rizikai skambina 
033/112 arba perduoda 

artimiesiems, kurie 
palydi  pas pagalbą 
teikiantį specialistą. 

Kitais atvejais 
specialistas 

nukreipia/palydi vaiką ir 
tėvus į PSC ar PPT 

psichologą ar į 
priėmimo skyrių. 

Informavimas apie 
pagalbą patvirtinamas 
tėvų/globėjų parašu 

Specialistas perduoda 
turimą informaciją, 
svarbią savižudybės 

rizikai  Akmenės 
raj.sav. visuomenės 

sveikatos biuro 
direktorei Ingai 

Borusienei atlikti 
koordinatoriaus 
funkcijas vaiko 

saugumui užtikrinti. 

Specialistas informuoja 
mokyklos administraciją, 

klasės vadovą. 
Kl.vadovas stebi asmenį 

ir glaudžiai 
bendradarbiauja su 

specialistu. 

Specialistas palaiko glaudų 
ryšį su su mokinio 
tėvais/globėjais. 

Atsisako priimti 
pagalbą 

Specialistas suteikia emocinę 
paramą, informuoja 

tėvus/globėjus. Esant didelei 
rizikai skambina 033/112 arba 

informaciją perduoda 
artimiesiems. Specialistas 

informuoja vaiką,  
tėvus/globėjus apie pagalbos 

galimybes ir planuojamą 
informacijos perdavimą PSC 
atvejo vadybininkui VVTAĮT 
ir TBK. Atsisakymas priimti 

pagalbą patvirtinamas parašu. 
Informacija perduodama ir 

toliau pagalba teikiama 
vadovaujantis SAM aprašu1 

Specialistas informuoja 
mokyklos administraciją, 

klasės vadovą. Kl.vadovas 
stebi asmenį ir glaudžiai 

bendradarbiauja su 
specialistu. 

Mokiniui grįžus į 
gimnaziją, klasės vadovas 
ir specialistas stebi mokinį 
ir padeda spręsti iškilusias 

problemas 

Mėginimas nusižudyti 

Informuojami 
tėvai/globėjai. 

Specialistas skambina 
033/112. Atvykus GMP, 

specialistas perduoda 
turimą informaciją. Esant 
indikacijoms GMP veža į 

priėmimo skyrių. 

Specialistas perduoda 
turimą informaciją, 
Akmenės raj.sav. 

visuomenės sveikatos 
biuro direktorei Ingai 

Borusienei atlikti 
koordinatoriaus funkcijas 

vaiko saugumui 
užtikrinti. 

Specialistas informuoja 
mokyklos administraciją, 

klasės vadovą . 

Specialistas palaiko ryšį su 
mokinio tėvais/globėjais, 

siūlo pagalbą. 

Mokiniui grįžus į 
gimnaziją, specialistas 
susitaria dėl tolesnės 

pagalbos 

Specialistas 
bendradarbiauja su klasės 
vadovu. Kl.vadovas  stebi 
mokinio emocinę būklę.. 

Atsisako priimti 
pagalbą 

Tėvai/globėjai pasirašo, 
kad atsisako priimti 

pagalbą. Pagalba toliau 
teikiama vadovaujantis 

SAM aprašu1.. 

Specialistas informuoja 
mokyklos administraciją , 
klasės vadovą. Informacija 

perduodama PŠC atvejo 
vadybininkui ir TBK.  

Mokiniui grįžus į 
gimnaziją, spcialistas siūlo 
pagalbą., bendradarbiauja 

su klasės vadovu, stebi 
mokinio emocinę būklę. 

Įvykusi savižudybė 

Į savižudybės vietą 
atvykus policijos 

pareigūnams arba GMP 
suteikiama bendruomenei 
ir artimiesiams emocinę 

pagalbą.  

Informuojamas įstaigos 
vadovas ir VVTAĮT. 

Gimnazijoje sukviečiama 
Krizių valdymo komanda 

ir organizuojamas 
posėdis, kad 

nusižudžiusiojo 
artimiesiems būtų 

pasiūlyta psichologinė 
pagalba. Taip pat pagalba 

siūloma gimnazijos 
bendruomenei.Sudaromas 

krizių valdymo planas 

Krizių valdymo komanda 
analizuoja įvykusios 

savižudybės aplinkybes 
siekdama nustatyti, kaip 

galima efektyviau 
reaguoti į savižudybės 

riziką ateityje. 


