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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Alytaus „Volungės“ progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, 

tabaką ir/ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 patvirtintomis Rekomendacijomis 

dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437, patvirtintu Vaikų, vartojančių narkotines, 

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu. 

Tvarkos aprašas nustato progimnazijos darbuotojų veiksmus, įtarus mokinį vartojus 

alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką veikiančias medžiagas. 

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, 

TABAKĄ IR/AR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

 

1. Progimnazija turi užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią žalingiems įpročiams 

aplinką, ugdymo programų vykdymą, mokymo sutartyje sutartų įpareigojimų vykdymą. 

2. Kilus pagrįstam įtarimui, jog mokinys gali turėti alkoholio, tabako ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, progimnazijos direktorius įgaliotas asmuo turi teisę reikalauti mokinio parodyti 

asmeninius daiktus: 

2.1. Mokinio asmeniniai daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ar mokiniui 

nedalyvaujant. 

2.2. Jeigu mokinys sutinka parodyti asmeninius daiktus, patikrinimo metu turi dalyvauti bent 

du progimnazijos darbuotojai. 

2.3. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami 

mokinio tėvai (globėjai) ir, reikalui esant, Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

2.4. Jeigu mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimą nedelsiant informuojami mokinio 

tėvai (globėjai) ir bent vienas iš jų kviečiamas atvykti į progimnaziją. 

2.5. Jeigu tėvai (globėjai) nesutinka atvykti ar neatvyksta sutartu laiku, esant reikalui, apie 

įtarimą informuojamas Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

2.6. Kol atvyks iškviesti asmenys, mokinys yra prižiūrimas direktoriaus paskirto darbuotojo. 

3. Progimnazijos darbuotojai, įtarę, kad mokinys progimnazijoje, ar progimnazijos 

teritorijoje vartojo alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką veikiančias medžiagas arba yra apsvaigęs nuo 

šių medžiagų: 

3.1. Nedelsdami informuoja apie tai socialinį pedagogą, progimnazijos direktorių, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą progimnazijoje. 



3.2. Socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus (globėjus), pasiūlo jam atlikti 

medicininę apžiūrą. 

4. Progimnazijos darbuotojui įtarus, kad mokinys yra apsinuodijęs alkoholiu, tabaku ir/ar 

kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, o jo sveikatai  gresia pavojus: 

4.1. Suteikia pirmąją pagalbą; 

4.2. Kviečia greitąją medicinos pagalbą; 

4.3. Informuoja apie įvykį progimnazijos direktorių, socialinį pedagogą, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą progimnazijoje; 

4.4. Direktoriaus įgaliotas asmuo apie įtarimą, kad mokinys yra apsinuodijęs alkoholiu, 

tabaku ir/ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir jo sveikatai gresia pavojus, skubiai informuoja 

mokinio tėvus (globėjus). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Progimnazijoje įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir/ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa“.  

6. Plėtojamas tarpusavio bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos tarnyba, teisėsaugos 

tarnybomis bei sveikatos priežiūros įstaigomis. 

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

progimnazijoje, vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais jo teises ir 

pareigas nustatančiais teisės aktais. 

8. Progimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo supažindina darbuotojus ir mokinius su šio 

Aprašo nuostatomis. 

________________________  

 


