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DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR 

(AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbuotojų veiksmų, įtarus 

mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas (toliau 

–  Aprašas) reglamentuoja Mokyklos darbuotojų veiksmus, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas. 

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, 

TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

 

2. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad Mokyklą lankantis vaikas mokyklos 

teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, ar Mokykloje 

yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai mokinio klasės auklėtoją, 

Mokyklos direktorių ar budintį  vadovą, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jam 

esant Mokykloje (jo darbo valandomis). 

3. Mokyklos direktorius, budintis vadovas  ar jų įgaliotas darbuotojas:   

nedelsdamas informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie įtarimą, kad jis vartoja 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, ar yra apsvaigęs nuo šių 

medžiagų, ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą; 

informuoja vaiką, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) apie asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas,  kuriose galima nustatyti apsvaigimą nuo alkoholio ir (ar) kitų psichiką veikiančių  

medžiagų; 

informuoja vaiką, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) apie institucijas, įstaigas, 

organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, ar kitą pagalbą. 

4. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad Mokyklą lankantis vaikas Mokyklos 

teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis 

medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus: 

suteikia vaikui pirmąją pagalbą; 

          4.2. nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą; 

            4.3. kai reikia skubios medicininės pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą – 112;             

4.4. nedelsdami informuoja apie tai mokyklos Direktorių ar budinčius vadovus. 

          5. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs 

narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir 

gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.  Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. 

____________________________ 


