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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Už mokinių saugumą Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje (toliau – Progimnazija)
atsakingi visi Progimnazijos bendruomenės nariai. Visi už mokinių ugdymą atsakingi asmenys turi
būti išklausę Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ir Privalomojo higienos įgūdžių mokymo
programas ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.
2. Visi Progimnazijos mokiniai pasirašytinai supažindinami su mokinio elgesio taisyklėmis,
privalo jų laikytis:
2.1. Progimnazijos taisyklėse yra numatyta, jog mokiniams draudžiama įsinešti į
Progimnaziją kenksmingų (aštrių, degių) ir sveikatai pavojingų daiktų (dujų balionėlių,
pirotechnikos priemonių ir kt.), cigarečių, alkoholinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių
medžiagų, elektroninių cigarečių;
2.2. Progimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, elektronines
cigaretes, narkotines bei psichotropines medžiagas (LR tabako kontrolės 1995 gruodžio 20 d.
įstatymas Nr.I-1143, LR alkoholio kontrolės 1995 m. balandžio 18 d. įstatymas Nr.I-857, LR
narkotinių bei psichotropinių medžiagų kontrolės 1998 m. sausio 8 d. įstatymas Nr. VIII-602)
griežtai draudžiama.
II.

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ,
TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS

3. Progimnazijos darbuotojui įtarus ar pamačius, kad mokinys rūkė Progimnazijos
teritorijoje, privaloma imtis šių veiksmų:
3.1. apie įvykį informuojamas socialinis pedagogas;
3.2. socialinis pedagogas užpildo aktą dėl rūkymo Progimnazijos teritorijoje ir žodžiu bei
raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
3.3. mokinys įtraukiamas į rūkančių mokinių apskaitą, su juo dirbamas prevencinis darbas;
3.4. jeigu mokinys toliau sistemingai rūko Progimnazijos teritorijoje, jis svarstomas
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdyje. VGK nutarimu apie mokinio
elgesį informuojamas Kėdainių policijos komisariatas.
4. Progimnazijos darbuotojui įtarus ar pamačius, jog mokinys vartojo alkoholį ar kitas
psichiką veikiančias medžiagas, privaloma imtis šių veiksmų:
4.1. kviečiamas progimnazijos socialinis pedagogas ar VGK pirmininkas pastebėjus, jog
mokinio elgesys neadekvatus ir pan.;
4.2. apsvaigęs mokinys išvedamas iš ugdomojo proceso organizavimo vietos, jį apžiūri ir
sveikatos būklę įvertina visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
4.3. įtarimams pasitvirtinus, į Progimnaziją iškviečiami mokinio tėvai; jei apsinuodijimas
sunkus ir yra grėsmė mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kviečiama greitoji medicinos
pagalba;
4.4. esant konfliktinei situacijai (neadekvačiam mokinio elgesiui, siekiant užtikrinti
mokinio ir aplinkinių saugumą, mokiniui neigiant vartojus alkoholį ar kitas psichiką veikiančias
medžiagas) gali būti kviečiama policija.

5. Apsvaigęs mokinys nušalinamas nuo ugdomojo proceso, el. dienyne žymint „n“. Grįžęs į
Progimnaziją, mokinys turi pateikti gydytojo pediatro pažymą dėl praleistų pamokų.
6. Dėl grubaus mokinio elgesio taisyklių pažeidimo mokinys svarstomas Progimnazijos
VGK posėdyje.
III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Visi Progimnazijos bendruomenės nariai turi būti pasirašytinai supažindinti su
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias
medžiagas tvarka.
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