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PALANGOS PRADINES MOKYKLOS DARBUOTOIU VEIKSMU, ITARUS
MOKINI VARTOJUS ALKOHOLI, TABAKA, PSICHOTROPINES IR (AR)KITAS

psrcHrK4 vErKrANens MEDZTAGAS, TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

i. Palangos pradines mokyklos (toliau - Mokykla) darbr"rotojq veiksmq eigos itarus
mokini vartojus alkoholi, tabak4, psichotropines ir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas apralas
(toliau - Apra5as) reglamentuoja atitinkam4 priemoniq vykdym4 Mokykloje.

2. Mokyklos darbuotojams itarus mokini vartojus alkoholi ir (ar) kitas psichik4 veikiandias
medZiagas numatyt4 veiksmq plan4 vykdo Mokykla ir (ar) Palangos miesto savivaldybes visuomenes
sveikatos biuras (toliau - Biuras) bendradarbiavimo principu.

3. Mokyklos vadovas su Siuo Apra5u supaZindina klasds aukletojus, socialini pedagogE ir
kitus su Apra5o vykdymu susijusius darbuotojus.

4. Mokiniq kontrolg itarus mokini vartojus alkoholi ir (ar) kitas psichikE veikiandias
medZiagas vykdoma vadovaujantis teises aktais: Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos
prieZiuros istatymu, 2002 m. geguZes 16 d. Nr. IX-886, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymo ,,Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio
30 d. isakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,D61 Sveikatos prieZi[ros mokykloje tvarkos apraSo

patvirtinimo" pakeitimt 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672, Visuomenes sveikatos prieZiuros
specialisto pareigybes apra5ymu ir Siuo Apra5u.

5. Visuomenes sveikatos prieZilros specialisto, vykdandio prevenciniq alkoholio ir (ar)
kitg psichik4 veikiandiq medZiagq konsultacij4 mokyklose, kvalilikacinius reikalavimus reglamentuoja
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro lsakymai ir kiti teis6s aktai.

6. Siame Apra5e vartoiamos s4vokos:
6.1. Narkotines ir psichotropin6s medZiagos - gamtin6s ar sintetines medZiagos, kurios

iralytos i narkotiniq ir psichotropinitl medZiagq s4raSus, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro 2000
m. sausio 6 d. isakymu Nr.5 ,,Del narkotinitl ir psichotropiniq medZiagq s4raSo patvirtinimo".

6.2. Etllo alkoholis (toliau - alkoholis) - narkotinio veikimo medZiaga, galinti lemti
pripratim4 ir priklausomybg nuo jos.

6.3. Apsvaigimas - asmens psichikos busena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia
pavartotos psichikq veikiandios medZiagos (narkotines priemones, psichotropinds ir kitos svaigiosios
medZiagos).

6.4. Apsinuodijimas - i5 i5ores i organizm4 patekusitl nuodq sukelta patologine bukle,
kurios metu i5rySkeja tam tikri sveikatos sutrikimai (bendras silpnumas, galvos svaigimas, pykinimas ar
v6mimas).

II SKYRIUS
MOKYKLOS DARBUOTOJV VEIKSMV EIGA ITARUS MOKINI VARTOJUS

ALKOHOLI IR (AR) KITAS PSICHIKA VEIKIANCIASMEDZIAGAS

7. Mokyklos darbuotojai, itarg, kad jt1 MokyklE lankantis mokinys Mokyklos teritorijoje
vartoia narkotines, psichotropines, kitas psichik4 veikiandias medZiagas, yra apsvaiggs nuo Siq

medZiagq, nedelsdami informuoja apie tai mokinio klasis aukletoj4 ir Mokyklos vadov4 ar jo
igaliotus asmenis, taip pat visuomenes sveikatos prieZilros specialist4, jam esant mokykloje (jo darbo
valandomis), vykdanti sveikatos prieLiirE Mokykloje.



8. Mokyklos vadovas ar jo igalioti asmenys, esant 5io Apra5o 7 punkte nurodytoms
aplinkybems:

8.1. nedelsdami informuoja tevus ar teisetus mokinio atstovus apie itarim4, kad jis
vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichikE vcikiandias medZiagas, yra apsvaiggs nuo 5iq

medZiagq ir kad jam reiketq atlikti medicining apLiir4;
8.2. informuoja mokinio tevus ar teisetus mokinio atstovus apie asmens sveikatos

prieZiuros istaigas, teikiandias sveikatos prieZiuros paslaugas, kuriose galima nustatyti apsvaigimE
nuo alkoholio ir (ar) kitq psichik4 veikiandiq medZiagq;

8.3. informuoja mokini, mokinio tevus ar teisetus mokino atstovus apie institucijas,

istaigas, organiz,acijas, teikiandias psichologing, socialing, teising ar kit4 pagalbE.

9. Mokyklos darbuotojai, itarg, kad iq MokyklE lankantis mokinys Mokyklos
teritorijoje yra apsinuodijgs narkotinemis, psichotropinemis, kitomis psichik4 veikiandiomis
medZiagomis ir jo sveikatai ar gyr,rybei gresia pavojus:

9.1. suteikia mokiniui pirmEj4 pagalb4;
9.2. nedelsdami organizroja mokinio pristatymE i asmens sveikatos prieZilros istaigE, o

kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviedia greit4jq medicinos pagalb4;
9.3. nedelsdami informuoja apie tai Mokyklos vadov4 ir jo igaliotus asmenis, taip pat

visuomenes sveikatos prieZiuros specialist4, jam esant mokykloje (io darbo valandomis), r,rykdanti
sveikatos pieLitu4 Mokyklo j e.

10. Mokyklos vadovas ar jo igalioti asmenys apie itarimE, kad mokinys yra apsinuodijgs
narkotinemis, psichotropinemis, kitomis psichik4 veikiandiomis medZiagomis ir jo sveikatai ir
gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai mokinio tevus ar teisetus mokinio atstovus.

III SKYRIUS
BAIGIAMO SIO S NUOSTATOS

11. ApraSo vykdymo kontrolg vykdo Direktorius.


