Politika dėl piktnaudžiavimo narkotikais ir narkotinėmis medžiagomis

Pagrindas
Mūsų mokyklos misijos dokumentas įpareigoja mus sukurti ir palaikyti saugią, globėjišką mokyklos
aplinką. Šios atsakomybės dalis – veiksminga švietimo apie narkotikų žalą programa. Mūsų
švietimo apie narkotikų žalą programos tikslas yra padidinti moksleivių supratimą apie narkotikų ir
kitų narkotinių medžiagų poveikį emocinei, fizinei ir socialinei gerovei. Šiame kontekste
„narkotikai“ – tai bendra sąvoka, apimanti bet kokias medžiagas, kurios yra vartojamos tam, kad
pasikeistų kūno funkcijos.
Tikslai
Mokykla siekia padidinti moksleivių supratimą apie sveikatos pavojus, susijusius su
piktnaudžiavimu narkotikais bei narkotinėmis medžiagomis, ir ugdyti moksleivių sugebėjimą
atsisakyti narkotikų vartojimo praktikos, kuri yra įsigalėjusi dabartinėje visuomenėje. Savo
mokyklos politika dėl piktnaudžiavimo narkotikais ir narkotinėmis medžiagomis siekiame:
 užtikrinti, kad moksleivių gerovė visuomet būtų svarbiausia;
 gilindami žinias, mesdami iššūkį nuostatoms ir vertybėms, ugdydami ir lavindami asmeninius
bei socialinius įgūdžius, suteikti moksleiviams galimybę tinkamai, kompetentingai pasirinkti;
 suteikti moksleiviams tikslios informacijos apie narkotikus ir kitas medžiagas;
 didinti moksleivių supratimą apie sveikatos ir socialines problemas, susijusias su narkotikų
vartojimu ir piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis;
 prireikus suteikti moksleiviams galimybę rasti atitinkamus pagalbos ir paramos šaltinius.
Gairės
 Visos mokymo plano sritys didina moksleivių sąmoningumą apie sveikatos pavojus, susijusius
su narkotikų vartojimu ir piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis.
 Visi mokyklos darbuotojai supažindinami su narkotikų ir kitų medžiagų vartojimo požymiais ir
simptomais bei su tuo susijusiomis problemomis.
 Sudaromos galimybės nuolat atnaujinti darbuotojų žinias apie narkotikų vartojimą ir
piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.
 Tėvams tinkamai pateikiama atitinkama informacija.
 Mokykla bendradarbiauja su kitomis institucijomis, konsultuodamasi su jomis ir sulaukdama jų
paramos.
 Moksleiviams draudžiama atsinešti į mokyklą ir bet kada atėjus į mokyklą (į mokyklos renginį
ar būrelį) neteisėtų medžiagų (įskaitant cigaretes ir alkoholinius gėrimus).
 Mokyklos aplinkoje rūkyti draudžiama.
 Jeigu sužinoma, kad moksleivis rūkė arba mokykloje, arba vilkėdamas mokyklinę uniformą,
apie tai pranešama mokyklos vadovams. Atitinkamam moksleiviui bus taikomos drausminės
priemonės ir apie tai bus pranešta jo tėvams (globėjams).
 Jei piktnaudžiaujama narkotinėmis medžiagomis (ne rūkoma), atitinkamas moksleivis
(atitinkami moksleiviai) nedelsiant nukreipiami pas vyresniųjų mokyklos darbuotojų grupės
atstovą, kuris prireikus imsis šių veiksmų:
 kreipsis dėl medicininės pagalbos, jei bus manoma, kad tai būtina;
 praneš apie tai tėvams;
 išsiųs moksleivį namo, jei bus manoma, kad tai būtina.

 Moksleivį, kuris bus susijęs su narkotikų vartojimo (piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis) incidentu, stebės atitinkamas mokytojas, be to, jis galbūt bus nukreiptas pas
mokyklos konsultantą.
 Jeigu įtariama, kad moksleivis vartojo arba prekiavo (platino) draudžiamus narkotikus, apie tai
pranešama mokyklos direktoriui ir valdybos tarybai. Rimtesniais atvejais atitinkamas moksleivis
(moksleiviai) gali būti pašalinti iš mokyklos.
 Mokykla atliks savo teisinį įsipareigojimą pranešti apie su draudžiamų narkotikų vartojimu
susijusias bylas Šiaurės Airijos policijos tarnybai.
 Tėvams ir moksleiviams bus patarta pasinaudoti galimybe pasikonsultuoti su specialistu apie
narkotikų ir kitų medžiagų vartojimą.

