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LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS
MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS
MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus
alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005
m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo
mokykloje tvarkos aprašu.
2. Aprašas nustato gimnazijos darbuotojų funkcijas ir veiksmus įtarus mokinį vartojus
alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS
ALKOHOLĮ,TABAKĄ, IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS

3. Gimnazijos darbuotojai, įtarę mokinį gimnazijoje ar jos teritorijoje vartojus alkoholį,
tabaką, ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, ar mokiniui atėjus į gimnaziją jau pavartojus
alkoholį (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas:
3.1. nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, socialinį
pedagogą, klasės auklėtoją, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jam esant mokykloje
(jo darbo valandomis), vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
3.2. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys, esant šio Aprašo 3 punkte nurodytoms
aplinkybėms:
3.2.1. nedelsdami informuoja mokinio tėvus ar globėjus apie įtarimą, kad jis vartoja
narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir
kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;
3.2.2. informuoja mokinio tėvus ar globėjus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas,
teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, kuriose galima nustatyti apsvaigimą nuo alkoholio ir (ar)
kitų psichiką veikiančių medžiagų;
3.2.3. informuoja mokinį, mokinio tėvus ar globėjus apie institucijas, įstaigas, organizacijas,
teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.
4. Gimnazijos darbuotojai, įtarę, kad gimnaziją lankantis mokinys gimnazijos teritorijoje yra
apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo
sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:
4.1. suteikia mokiniui pirmąją pagalbą;
4.2. jei reikia skubios medicinos pagalbos, nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą;

4.3. nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos vadovą ir jo įgaliotus asmenis, socialinį
pedagogą taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jam esant gimnazijoje (jo darbo
valandomis), vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
4.4. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys, apie įtarimą, kad mokinys yra apsinuodijęs
narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir
gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai mokinio tėvus ar globėjus žodžiu , o gimnazijos
administraciją – raštu.
4.5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, klasės auklėtojas, socialinis pedagogas ir
administracijos atstovas, tariasi dėl tolimesnės pagalbos teikimo konkrečiam asmeniui būdų, formų
ir trukmės.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5. Sveikatos specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją, kontroliuoja
visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
6. Gimnazijos vadovas užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta mokiniams,
vartojantiems narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, teikiama pagalba
mokiniams, vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su
mokinio teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis.
7. Gimnazijos vadovas supažindina darbuotojus su šio Aprašo nuostatomis.
__________________________

