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direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V- 128 

 

 

 

KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ 

VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS 

MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

             1.  Aprašas reglamentuoja  progimnazijos darbuotojų veiksmus įtarus mokinį vartojus alkoholį, 

tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.  

             2. Aprašą įgyvendina  progimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

             3. Aprašas parengtas vadovaujantis: 

             3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2021 04 10). 

             3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1071 patvirtintu Vaikų, 

vartojančių narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo 

tvarkos, aprašu;  

              3.3. Lietuvos Respublikos 2015 m .balandžio 23 d. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 

pakeitimo įsakymu Nr.XII – 1648;  

              3.4. Kauno Senamiesčio pro progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2021-08-

11 direktorės įsakymu Nr. 100. 

              4.     Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

              4.1.  Mokinys – asmuo, kuris mokosi Kauno Senamiesčio progimnazijoje.            

              4.2.  Progimnazijos darbuotojas – progimnazijoje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti 

darbuotojai. 

              4.3. Visuomenės sveikatos specialistas – savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą  progimnazijoje. 

              4.3. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – įtėviai, 

nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių 

apsaugos institucija.  

                  4.4. Psichoaktyvios medžiagos - tokios medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką ir sukelia 

sveikatos ir elgesio sutrikimus. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik neteisėtai vartojamos 

narkotines ir psichotropines medžiagos, bet ir alkoholis, nikotinas, kofeinas, raminamieji, migdomieji 

vaistai. 

 

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS 

ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

 

1.   Progimnazijoje ir jos ribų griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tabaką ir (ar) kitas 

psichiką veikiančias medžiagas.  



  

 

2. Įtarus, kad ją lankantis mokinys  progimnazijos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines 

ar (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsiant apie tai 

informuojamas  progimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys. 

3.  Progimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys esant šio aprašo 2 punkte nurodytoms 

aplinkybėms:  

3.2. nedelsiant informuoja mokinio tėvus (rūpintojus) apie įtarimą,  kad jis vartoja narkotines, 

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir įpareigoja juos 

nedelsiant atvykti;  

3.3. informuoja mokinį, tėvus (rūpintojus) apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias 

psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą. 

4.  Progimnazijos darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis mokinys mokyklos teritorijoje 

yra apsinuodijęs narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei  

gresia pavojus: 

4.1.   nedelsiant suteikia mokiniui pirmąją pagalbą; 

4.2. kviečia visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį visuomenės sveikatos priežiūrą 

gimnazijoje. 

5.  Kiti veiksmai taikomi pagal poreikį, remiantis Kauno Senamiesčio progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėmis.  

6.    Visuomenės sveikatos specialistas, įvertinęs mokinio sveikatos būklę: 

6.1   teikia ir koordinuoja pirmąją (nemedicininę) pagalbą; 

6.2.  informuoja  progimnazijos vadovą ar jo įgaliotus asmenis; 

6.3. informuoja mokinį, jo tėvus (rūpintojus) apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 

teikiančias atitinkamas situacijai sveikatos priežiūros paslaugas. 

7.     Mokinio sveikatos būklei blogėjant kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Progimnazijos vadovas supažindina  progimnazijos darbuotojus su šiuo Aprašu.  

2. Šiame Apraše įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Mokinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2021 m.  rugpjūčio 31 d.  įsakymu  Nr. V-105. 

  3. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo  progimnazijos  direktorius. 

 

 


