
PATVIRTINTA 

Alytaus Jotvingių gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d.  

įsakymu Nr. V1-130 

 

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS  

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR 

(AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus Jotvingių gimnazijos (toliau - 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. Mokinių, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, 

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

laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą mokiniui ir šeimai, išvengti 

neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, 

psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu. 

 

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

VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 
3. Gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tabaką 

ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas. 
4. Gimnazijos darbuotojų veiksmai, įtarus mokinį rūkant Gimnazijos teritorijoje: 
4.1. darbuotojas paima iš mokinio raštišką pasiaiškinimą, apie tai informuoja Gimnazijos 

direktorių ar jo įgaliotą asmenį; 
4.2. tabako gaminiai, rasti pas mokinį, saugomi pas Gimnazijos direktorių tol, kol pasiima 

tėvai (globėjai, rūpintojai), bet ne ilgiau, kaip iki ugdymo proceso pabaigos;   
4.3. klasės vadovas apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);  
4.4. mokinio elgesys svarstomas artimiausiame Gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, kur sudaromas prevencinių priemonių poveikio planas; įtarus mokinį rūkant Gimnazijos 
teritorijoje ne pirmą kartą, jam Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda. 

5. Gimnazijos darbuotojų veiksmai, įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų: 

5.1. kviečiamas Gimnazijoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kuris 
įvertina mokinio sveikatos būklę, bei Gimnazijos direktorius ar jo atstovas; blogėjant mokinio 
sveikatos būklei, kviečiama greitoji medicininė pagalba.  

5.2. apie įvykį nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 
5.3. mokinio elgesys svarstomas artimiausiame Gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, kur sudaromas prevencinių priemonių poveikio planas; įtarus, kad mokinys  Gimnazijos 
teritorijoje apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ne pirmą kartą, jam 
Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Informacija apie mokinius, vartojančius narkotines, psichotropines, kitas psichiką 

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

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

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

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 



7. Asmens sveikatos priežiūros specialistai, nustatę, kad mokinys vartoja narkotines, 

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, informuoja 

mokinį ir jo tėvus (globėjus/rūpintojus) apie tai ir apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias 

atitinkamą medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą. 

____________________ 

 


