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VILNIAUS ŠILO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 

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

VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Šilo mokyklos (toliau tekste – Mokykla)   darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus 

alkoholį,tabaką ir (ar)  kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 „ Dėl Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija). 

2. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu 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 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1428/V-1465 

redakcija).  

3. 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“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 

m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija). 

 

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, 

TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

 

4. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tabaką ir (ar) kitas 

psichiką veikiančias medžiagas. 

5. Įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kviečiamas 

mokyklos VSPS, kuris įvertina mokinio sveikatos būklę bei mokyklos administracijos atstovas. 



6. Mokinio sveikatos būklei blogėjant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Telefonas 112 visuose 

tinkluose. 

7. Apie įvykį nedelsiant informuojami mokinio tėvai  (globėjai,rūpintojai). 

8. Mokinio elgesys aptariamas vaiko gerovės komisijos posėdyje.  

9. Kviečiami mokinio tėvai globėjai,rūpintijai pokalbiui su Mokyklos administracijos atstovu; 

10. Mokinys nukreipiamas pokalbiui su socialiniu pedagogu ir psichologu. 

11. Pokalbis su mokinio tėvais (globėjais,rūpintojais) vaiko gerovės komisijos posėdyje, numatant 

tolesnius mokinio elgesio korekcijos veiksmus. 

12. Mokiniui piktybiškai, nuolatos, sistemingai pažeidus taisykles informuojamas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius. 

13. Kitos poveikio priemonės: 

13.1. Mokykloje vykdoma alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa: 

13.2. vykdomi prevenciniai renginiai atsižvelgiant į mokyklos socialinio pedagogo metinį veiklos 

planą; 

13.3 prevencinė programa integruojama į mokytojų dalykų teminį planą; 

13.4 į Mokyklą kviečiami svečiai, kurie pasakos mokiniams apie alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų žalą; 

13.5. organizuojamos klasės valandėlės apie neigiamą alkoholio ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų poveikį; 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis LR 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d.įsakymu Nr. V-1328 "Dėl informacijos apie pacientą 

valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos 

paslapties kriterijų nustatymo". 

15. Aprašas peržiūrimas ir keičiamas įsigaliojus naujiems reikalavimams ar teisės  aktams. 

16. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo  Mokyklos direktorius. 

__________________ 

 



 


