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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS 

MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS 

MEDŽIAGAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, 

tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

darbuotojų veiksmų planą įtarus mokinį vartojus  alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias 

medžiagas. 

2. Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, 

nustatymo tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku 

suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų 

medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu. 

 

II. VAIKŲ, VARTOJANČIŲ ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ 

VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

3. Mokyklos darbuotojas įtaręs mokinį rūkius mokyklos teritorijoje informuoja 

socialinį pedagogą, jo nesant – direktoriaus pavaduotoją ugdymui pagal kuruojamas klases.  

4. Socialinio pedagogo / direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiksmai gavus informaciją 

apie mokyklos teritorijoje tabaką vartojusį mokinį:  

4.1. organizuoja individualų pokalbį su mokiniu;  

4.2. paprašo raštiško mokinio pasižadėjimo dėl tabako nevartojimo; 

4.3. informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus)  elektroninio dienyno pranešimu; 

4.4. informuoja apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, 

socialinę, teisinę ar kitą pagalbą;  

2.5. skiria nuobaudą (papeikimą). 

5. Socialinio pedagogo / direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiksmai gavus pakartotinę 

informaciją apie mokyklos teritorijoje  tabaką vartojusį mokinį:  

5.1. informuoja mokinio tėvus;  

5.2. mokinys ir jo tėvai kviečiami pokalbio mokykloje;  

5.3. skiria nuobaudą (griežtą papeikimą); 

5.4. informuoja apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, 

socialinę, teisinę ar kitą pagalbą  

5.5. situacijai nepagerėjus mokinys perduodamas 6-ajam policijos komisariatui.  

6. Mokyklos darbuotojo veiksmai mokykloje pastebėjus alkoholiu ar narkotinėmis 

medžiagomis apsinuodijusį mokinį: 

6.1. nepalieka vaiko be priežiūros;  

6.2. informuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą;  

6.3. suteikia pirmąją pagalbą, nesant sveikatos priežiūros specialistui mokykloje;  

6.4. teikiant pagalbą bendradarbiaujama su pagalbos mokiniui specialistais / klasės 

vadovu ar administracijos atstovais; 

6.4. jei reikia, kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

7. Pagalbos mokiniui specialistai / klasės vadovas ar administracijos atstovas apie įtarimą, 

kad vaikas galimai yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis 



medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ir iškviečia į mokyklą. 

8. Mokiniui, kuris įtariamas apsvaigęs alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis, tą dieną 

neleidžiama dalyvauti ugdymo procese. 

9. Mokinys, kuris įtariamas apsvaigęs alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis, iki 

atvykstant tėvams yra socialinio pedagogo kabinete arba visuomenės sveikatos priežiūros kabinete 

su bent vienu mokyklos darbuotoju (jei nereikia greitosios medicininės pagalbos). 

10. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami  apie asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas ir apie institucijas, įstaigas, organizacijas, 

teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą. 

11. Mokiniui skiriama nuobauda (griežtas papeikimas). 

12. Su mokiniu, kuris vartojo alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas,  

pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas) veda pokalbius pagal individualiai parengtą planą, kuris parengiamas ne ilgiau kaip per 

vieną darbo dieną po įvykusio incidento. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13.  Informacija apie vaikus, vartojančius narkotines, psichotropines, kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, arba vaikus, turinčius priklausomybę nuo šių medžiagų, turi būti 

disponuojama tiek, kiek reikalinga vaiko teisei būti sveikam užtikrinti, tačiau nepažeidžiant vaiko 

teisės į privatų gyvenimą, asmens neliečiamybę, todėl ši informacija gali būti teikiama tik Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

–––––––––––––––– 

 

 


