PRIEMONIŲ MAŽINANČIŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PATEKIMO Į
JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ
VEIKSMŲ PLANAS
Priemonė

Veikla

1. Į(si)pareigojimai
1.1. Įtraukti į mokymo sutartis
progimnazijoje ir jos
į(si)pareigojimus dėl psichoaktyviųjų
teritorijoje nevartoti ir / ar
medžiagų (įskaitant narkotines
neplatinti psichoaktyviųjų
medžiagas, elektronines cigaretes ir
medžiagų.
energetinius gėrimus) nevartojimo ir
neturėjimo progimnazijoje ar jos
teritorijoje;
1.2. Kiekvienų mokslo metų pradžioje
pakartotinai informuoti mokinių tėvus ir
mokinius apie mokymo sutartyse bei
mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse
esančius į(si)pareigojimus dėl
psichoaktyviųjų medžiagų (įskaitant
narkotines medžiagas, elektronines
cigaretes ir energetinius gėrimus)
nevartojimo ir neturėjimo progimnazijoje
ar jos teritorijoje;
1.3. Sužinojus, pastebėjus ar įtarus, kad
mokinys vartoja psichoaktyvias
medžiagas vadovautis „Jonavos
Raimundo Samulevičiaus progimnazijos
vaikų, vartojančių narkotines,
psichotropines, kitas psichiką veikiančias
medžiagas, nustatymo organizavimo
tvarka“
1.4. Aktyviai palaikyti prevencinę veiklą
progimnazijoje, turėti strategiją ir suprasti
šios veiklos svarbą;
1.5. Mokymo sutartyse įtraukti punktą, dėl
mokinių tėvų neprieštaravimo mokslo
metų eigoje, esant poreikiui, atlikti
mokinių testavimą dėl narkotinių
medžiagų aptikimo.
2. Aplinkos
testavimo 2.1. Leisti atlikti narkotinių ar psichotropinių
atlikimas progimnazijos
medžiagų
pėdsakų
aptikimą
aplinkoje.
progimnazijos patalpose. Esant poreikiui
atlikti pakartotinus aplinkos testavimo
tyrimus;
2.2. Su aplinkos testavimo rezultatais
supažindinti
progimnazijos
tarybą,
bendruomenę
(mokytojus,
tėvus,
moksleivius). Rezultatų paviešinimas
užtikrins didesnę kontrolę;
2.3. Informuoti tėvus apie mokyklos politiką

Atsakingas
vykdytojas
Progimnazijos
administracija.

Klasių
vadovai.

Visi
progimnazijos
darbuotojai.

Visi
progimnazijos
darbuotojai.
Progimnazijos
administracija.

Progimnazijos
direktorius,
VSB.

Progimnazijos
direktorius.

Progimnazijos

narkotikų vartojimo atžvilgiu ir apie administracija,
mokykloje atliekamą pirminę prevenciją VSB.
(vykdomas
prevencines
programas,
vidaus elgesio taisykles ir kt.). Suteikti
mokinių tėvams informaciją apie
narkotines medžiagas, apie tyrimo metu
nustatytų narkotinių medžiagų poveikį
jaunuolių organizmui, jų atpažinimo
simptomus, apie narkotinių medžiagų
aptikimo namų aplinkos paviršiuose
galimybes (testus).

( Budrūs tėvai, stebintys ir besidomintys savo vaiku, pirmieji
gali pamatyti jo pokyčius: pasikeitusią nuotaiką, elgesį,
įpročius, draugus. Stebėjimas, tinkamos pagalbos suteikimas ir
bendradarbiavimas su atitinkamomis institucijomis gali
ženkliai prisidėti prie narkotinių medžiagų vartojimo
mažinimo);

2.4. Informuoti teisėsaugos institucijas apie Progimnazijos
progimnazijos
aplinkoje
nustatytas administracija,
VSB.
psichoaktyviąsias medžiagas –
(Būtina pasikviesti policijos atstovus ir aptarti žingsnius,
siekiant išsiaiškinti galimus medžiagų platinimo kelius ar
asmenis);

3. Psichoaktyviųjų medžiagų 3.1. Kontroliuoti pašalinių asmenų patekimą į
vartojimo prevencija
progimnaziją;
3.2. Sustiprinti stebėjimą tose progimnazijos
vietose, kuriose aptikti teigiami tyrimo
mėginiai;
3.3. Įspėjamaisiais
ženklais
informuoti
mokyklos bendruomenę apie galiojančius
draudimus turėti ir / ar vartoti
psichoaktyviąsias medžiagas.

Progimnazijos
administracija.
Progimnazijos
administracija.
Ugdymo
įstaiga, VSB.

(Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 16¹ straipsnis
reglamentuoja, kad draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti
(vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes
ar elektroninių cigarečių pildykles. Draudžiama nupirkti ar
kitaip perduoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių

pildykles asmenims iki 18 metų;
3.4. Sudaryti saugias ir priimtinas sąlygas Progimnazijos
progimnazijos bendruomenės nariams direktorius.
anonimiškai pranešti apie narkotikų
platintojus ir/ar vartotojus.
(Anonimiškai galima pranešti skambinant laidiniu tel. Nr. 8349-65099, ar pašto dėžutėje, prie įėjimo į mokyklą, paliekant
anoniminį laišką);
3.5. Esant galimybei periodiškai vykdyti
narkotinių medžiagų prevenciją į pagalbą
pasitelkiant kinologą su šunimi;
3.6. Apie nustatytus mokyklos aplinkoje
atvejus
informuoti
teisėsaugos
institucijas;
4. Mokinių,
vartojančių, 4.1. Mokyklos pedagoginiam darbuotojui ar
eksperimentuojančių ar
visuomenės sveikatos priežiūros
nereguliariai vartojančių,
specialistui įtarus, kad progimnaziją
narkotines,
lankantis vaikas mokyklos teritorijoje

Progimnazijos
administracija,
PK.
Progimnazijos
administracija,
VSB.
Progimnazijos
darbuotojai,
VSB.

psichotropines,
kitas
psichiką
veikiančias
medžiagas,
nustatymo
organizavimas mokyklose

vartoja narkotines, psichotropines, kitas
psichiką veikiančias medžiagas, yra
apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdamas
veikia vadovaudamasis „Jonavos
Raimundo Samulevičiaus progimnazijos
vaikų, vartojančių narkotines,
psichotropines, kitas psichiką veikiančias
medžiagas, nustatymo organizavimo
tvarka“;
5. Ankstyvosios
5.1. Išsiaiškinti, mokinius
intervencijos programos
eksperimentuojančius su
vykdymas
psichoaktyviosiomis medžiagomis ir
(programa
taikoma
teikti jiems reikalingą pagalbą ;
rizikingos
elgsenos 5.2. Supažindinti vaiko atstovus su vykdoma
nepilnamečiams
ankstyvosios intervencijos programa;
asmenims nuo 14 metų,
kurie
vartoja 5.3. Rekomenduoti asmenims,
psichoaktyviąsias
eksperimentuojantiems su
medžiagas, bet nėra nuo
psichoaktyviosiomis medžiagomis,
jų priklausomi)
savanoriškai kreiptis į VSB (Programą
vykdančią įstaigą) dėl dalyvavimo
ankstyvosios intervencijos programose;
5.4. Organizuoti ankstyvosios intervencijos
programos vykdymą;

6. Informacijos teikimas
(stenduose, progimnazijos
tinklalapyje ar
elektroniniame dienyne
TAMO)

Progimnazijos
administracija,
VSB.
Progimnazijos
administracija,
VSB.
Progimnazijos
administracija,
VSB.

Progimnazijos
administracija,
VSB, PPT.
5.5. Organizuoti
tėvų
švietimą Progimnazijos
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo administracija,
prevencijos klausimais, skatinti dalyvauti VSB.
prevencinėje mokyklos veikloje;
5.6. Informuoti apie įstaigas ir organizacijas, Progimnazijos
konsultuojančias, teikiančias pagalbą dėl administracija,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo VSB.
prevencijos, gydymo bei reabilitacijos;
http://ntakd.lt/files/prevencija/pagalba.pdf
6.1. Skelbti nepilnamečių reikalų pareigūno Progimnazijos
kontaktinius duomenis;
administracija,
VSB.
6.2. Skelbti progimnazijoje dirbančio
Progimnazijos
socialinio pedagogo, psichologo,
administracija,
visuomenės sveikatos priežiūros
VSB.
specialisto vardą, pavardę, darbo
telefoną, kitus kontaktinius duomenis,
individualaus mokinių, mokytojų ir tėvų
konsultavimo grafiką;
6.3. Nurodyti tėvų savipagalbos grupės
Progimnazijos
mieste, susirinkimų vietas, laiką,
administracija,
kontaktinio asmens telefoną;
VSB
http://visuomene.ntakd.lt/tevams/tevusavigalbos-grupes.html

6.4. Informuoti kur ir kaip galima saugiai Progimnazijos
pranešti apie narkotikų platintojus ir/ar administracija,
vartotojus;
VSB

