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DARBUOTOJV VE.'IKSMU, ITARUS I}IOKINI VARTOJUS ALKOHOLI, TABAKA IR
(AR) KITAS PSICHIKA VEIKIANCTAS MrcNZMCAS, TVARKOS APRASAS.

\ I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Varniq Motiejaus V_alqrdialls gimnazijos (toliau - Gimnazija) darbuotojq veiksmq, itarus
mokini vartojus alkoholi, tabak4 ir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas, tvarkos apra5as
(toliau - Tvarka) yra parengtas remiantis Vaikq, vartojandiq narkotines, psichotropines,
kitas psichik4 veikiandias mediiagas, nustatymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1071 ii t<t. teiies aktais.
Tvarka reglamentuoj a Gimnazijos darbuotojq veiksmus, itarus mokini vartojus alkoholi,
tabakqir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas.

1.

2.

rr. DARBUOTOJU VEIKSMV ORGANIZAVTMAS

3. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojaq itarg, kad jq gimnazij4lankantis vaikas gimnazijos
teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichik4 veikiandias med2liagas, yra
apsvaiggs nuo Siq medZiagq, nedelsdami informuoja apie tu gimnazijos vado,i4 ar'jo
igaliotq asmeni (socialini pedagogq), visuomenes sveikatos prieZiuros specialist4, ,VtO*ti
sveikato s prieZiiir4 mokykloj e.

4. Gimnazijos vadovas ar jo igaliotas socialinis pedagogas, esant Sio Apra5o 3 punkte
nurodytoms aplinkybems :

4.1. nedelsiant informuoja vaiko atstovus pagal istatym4 apie itarim4, kad jis vartoja
narkotines, psichotropines, kitas psichik4 veikiandias medZiagas,-y.u ufruaiggs nuo Siq
medZiagq ir kad jam reiketr4 atlikti medicining apLituq;

4.2. infotmuoja vaikq, vaiko atstows pagal istatym4 apie asmens sveikatos prieZiiiros
istaigas, teikiandias sveikatos prieZitiros paslaugas;
4.3. informuoja vaik4, vaiko atstovus pagal istatym4 apie institucijas, istaigas,

organizacijas, teikiandias psichologing, socialing, teising ar kit4 pagalbq.
5. Gimnazijos pedagogi,niai darbuotojai, itarg, kad jq gimnazij4-lankaniis vaikas gimnazijos
teritorijoje yra apsinuodijgs narkotinemis, psichotropinemis, kitomis psichik4 vei[ianUiomis
medZiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

5.1. suteikia vaikui pirmqie paga\b4;
5.2. nedelsiant organizuoja vaiko pristatym4 iasmens sveikatos prieZiiiros istaig4, o kai
reikia skubios medicinos pagalbos, kviedia gertqlmedicinos pagaib4;
5.3. nedelsiant informuoja apie tu gimnazijos vadov4 ar Jocialini pedagogq, taip pat
visuomenes sveikatos prieZirlros specialist4, vykdanti sveikatos prieZiUra gimnaTijoje.'

6. Gimnazijos vadovas ar socialinis pedagogas apie itarim4, kad vaikas yra apsinuodijgs
narkotinemis, psichotropinemis, kitomis psichik4 veikiandiomis medZiagomis ir jo sveikatai ir
gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie {ai vaiko atstovus pagal fstatyma.
7. Gimnazijos vadovas ar jo igaliotas asmuo:

7,1. uLtikina, kad butq igyvendinama narkotiniq, psichohopinir+, kitr+ psichikq veikiandiq
medZiagq vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta vaikams, vartojantiems
narkotines, psichotropines, kitas psichikq veikiandias medZiagas, teikiama pagalba vaikams,
vartojantiems Sias medZiagas, pletojamas istaigq tarpusavio bendradarbiavimas su vaiko teisiq
apsaugos tarnybomis, teisesaugos, sveikatos prieZitiros ir reabilitacijos istaigomis;

7.2. supaLindina darbuotojus, vaikus su Bios Tvarkos nuostatomis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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8. Informacija apie vaikus, varlojandius narkotines, psichotropines, kitas psichik4 veikii
medZiagas, arbavaikus, turindius priklausomybg nuo 5iq medZiagq, turi buti disponuojami
kiek reikalinga vaiko teisei b[ti sveikam uZtikrinti, tadiau nepaZeidZiant vaiko teises i p:
gyvenim4, asmens neliediamybg, todel Si informacija gali b[ti teikiama tik Lie
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.



TELSIU R. VARNIIJ MOTIEJA.US VALANiIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TVARKU TVIRTINIMO

2016 m.lapkridio 24 d. Nr, V-89
Vamiai

Tvirtinu:
Pagalbos pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems letinemis

:omis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apra34;
P irmo s i o s p agalbo s or ganizav rmo tvarko s apraS 4;
Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir

. ez,+) profi laktikos tvarkos apraS4;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabakqir (ar) kitas psichikE

",kiandias medZiagas, tvarkos apraS4;
Darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio

. jtovtl informavimo apie gimnazijoje patirtqtraum4 ar umq sveikatos sutrikim4 tvarkos apra54.
PRIDEDAMA:

P agalbo s p agal gyd)4oj q rekomendacij as uZtikri nimo mokiniams, sergantiems
,.inemis ligomis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apra5as;

Pirmosio s pagalbo s organizavimo tvarko s apraSas ;

Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir
profi laktikos tvarkos apra5as;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokinii vartojus alkoholf, tabakqir (ar) kitas psichik4

-.kiandias medZiagas, tvarkos apraSas;
Darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio

vq informavimo apie gimnazijoje patirt4 traumQ ar umq sveikatos sutrikim4 tvarkos aprasas.
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