
  

PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos direktoriaus  

  2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-130 

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, 

ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ 

VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) darbuotojų 

veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija,  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ , 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių 

nelaimingų atsitikimo tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“, Lietuvos higienos normomis HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ . 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

 

2. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, nedelsiant apie tai informuoja Gimnazijos administraciją, Gimnazijos socialinį 

pedagogą; 

2.1. Gimnazijos administracija ir socialinis pedagogas nedelsiant nuvyksta į įvykio vietą  bei 

apie įvykį informuoja mokinio  klasės vadovą. 

              3. Mokinio klasės vadovas apie įvykį nedelsiant informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus), jie kviečiami skubiai atvykti į Gimnaziją. 

              3.1. blogėjant mokinio sveikatos būklei,  skubiai kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

4. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui skubos tvarka kviečia Vaiko gerovės 

komisijos (toliau – VGK) posėdį, kuriame dalyvauti kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

4.1. VGK posėdyje aptariamas mokinio elgesys ir numatomi tolimesni mokinio elgesio 

koregavimo veiksniai. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Paskelbus šį Aprašą Gimnazijos interneto puslapyje pripažįstama, kad su juo supažindinti 

visi Gimnazijos darbuotojai. 

____________________ 


