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KAUNO PILĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS 

MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ, JO PAKAITALUS (ELEKTRONINES 

CIGARETES) AR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos (toliau – 

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

veikiančias medžiagas tvarką. 

2. Aprašas sudarytas vadovaujantis 

2.1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 437 "Dėl 

Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos 

patvirtinimo" pakeitimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1071) 

redakcija. 

2.2. Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 m. birželio 13 d. įsakymu 

Nr. 125 „Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos mokinio elgesio taisyklės“. 

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, 

TABAKĄ AR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

3. Mokyklos darbuotojai, įtarę, kad mokyklos teritorijoje nepilnamečiai vartoja narkotines, 

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigę nuo šių medžiagų, nedelsdami 

informuoja apie tai mokyklos vadovus, Vaiko gerovės komisijos specialistus. 

4. Mokyklos vadovai įtarę, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, 

kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, 

4.1.  pagal įstatymą apie apsvaigimą informuoja vaiko tėvus/globėjus; 

4.2.  jei mokinio sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai kviečia greitąją medicinos 

pagalbą. 

5. Vaiko gerovės komisijos specialistai informuoja 

5.1. mokinio tėvus/globėjus apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias 

psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą; 

5.2. mokinius apie atsakomybę už draudžiamų medžiagų vartojimą. 
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6. Mokinys iš mokyklos išleidžiamas tik atvykus tėvams/globėjams arba  greitąja medicinos 

pagalba kartu su tėvais/globėjais vyksta į gydymo įstaigą. Negalint tėvams/globėjams atvykti į 

mokyklą, mokinį į gydymo įstaigą lydi mokyklos vadovo paskirtas pedagoginis darbuotojas. 

7. Mokyklos vadovas mokiniams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas mokykloje 

ir jos teritorijoje, taiko nuobaudas (žodinį įspėjimą, raštišką įspėjimą, šalinimą iš mokyklos). 

III. MOKYKLOS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT NARKOTINIŲ, PSICHOTROPINIŲ, 

KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJĄ 

8. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kurią sudaro socialinė pedagogė, psichologė, 

sveikatos priežiūros specialistė, specialusis pedagogas.  

9. Vaiko gerovės komisijos veiklą apibrėžia direktoriaus įsakymu patvirtintas komisijos 

darbo reglamentas.    

10. Mokykloje įgyvendinama direktoriaus įsakymu patvirtinta alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Su „Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, jo pakaitalus 

(elektronines cigaretes) ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašu“ pasirašytinai 

supažindinami mokyklos pedagoginiai darbuotojai. 

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

veikiančias medžiagas, teikiama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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