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Politikos pavyzdys

Švietimo politika dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis / narkotikais
Pagrindas
Nūdienos visuomenėje daugeliui jaunų žmonių pateikiamos kerinčios ir netikroviškos „žinios“
apie narkotikus ir jų poveikį. Dėl tokios klaidingos informacijos ir neveiksmingos vyriausybės
politikos paveikūs ir pažeidžiami jaunuoliai dažnai pradeda juos vartoti ir jais piktnaudžiauti.
Pripažindami, kad tėvai yra pagrindiniai savo vaikų auklėtojai, mes suprantame, kad mūsų
mokykla taip pat turi daug galimybių teikti patikimą pagalbą ir rūpintis siekiant užkirsti kelią
narkotinių medžiagų vartojimui. Todėl mes skatiname visus mokinius vystyti asmeninius ir
socialinius įgūdžius, kurie įgalintų juos priimti kompetentingus sprendimus dėl narkotinių
medžiagų vartojimo. Mes pripažįstame, kad patvirtinta koncepcija, kaip padėti jaunuoliams
švietimo apie narkotines medžiagas srityje – sukurti mokykloje tokią aplinką, kuri skatintų
asmens galias ir tokias vertybes kaip tolerancija, atvirumas, sąžiningumas, pagarba ir rūpestis
savimi ir kitais.

Tikslai
¾ Diegti susilaikymą/prevenciją kaip pagrindinį požiūrį į narkotinių medžiagų vartojimą.
¾ Kurti aplinką, kurioje nebūtų vartojamos jokios narkotinės medžiagos.
¾ Teikti konsultacijas dėl protokolų, kurie bus naudojami įtarus arba įsitikinus dėl narkotinių
medžiagų vartojimo atvejų.

Uždaviniai
¾ Teikti tikrą informaciją ir žinias apie narkotikus/narkotines medžiagas.
¾ Ugdyti ir vystyti asmeninius, socialinius ir moralinius įgūdžius, kurie įgalintų jaunuolius
priimti tinkamus, kompetentingus sprendimus.
Abu šie uždaviniai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą paremiantys.

Galiojantys teisės aktai
Šios mokyklos politika – laikytis teisinių reikalavimų, išdėstytų 1971 m. Piktnaudžiavimo
narkotikais įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose.
Laikydamiesi reikalavimų, mokyklos brošiūroje paskelbsime atitinkamus skyrius iš mūsų
švietimo politikos dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis/narkotikais. Be to, mokykloje
bus galima gauti šios politikos dokumento kopiją.

Visą mokyklos veiklą apimanti koncepcija
Šios mokyklos nuomone, švietimas, susijęs su piktnaudžiavimu narkotikais / narkotinėmis
medžiagomis, turėtų būti sudėtinė mūsų Asmens ugdymo programos dalis, o ne atskira
disciplina. Tokia koncepcija apima vertybes ir įgūdžius, kurie padeda ugdyti „visą“ mokinio
asmenybę – fiziškai, protiškai, emociškai ir dvasiškai. Pirmiau minėtų tikslų siekiama per
mokinių patirtį įgyvendinant mokymo programą, neformalią mokymo programą ir galimybes,
kurių suteikia nemokomoji veikla.
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Vaidmenys ir pareigos
Su narkotinėmis medžiagomis susijusios problemos sprendimas nėra vien šios mokyklos
mokytojų atsakomybė. Mes naudojame daugiadalykę metodiką, skirtą spręsti visas su
piktnaudžiavimu narkotikais/narkotinėmis medžiagomis susijusias problemas. Šiame darbe
dalyvauja:
¾ Valdybos tarybos nariai
¾ Paskirtasis darbuotojas kovai su narkotikais
¾ Asmens ugdymo programos koordinatorius
¾ Vaikų apsaugos darbuotojas
¾ Visi mokyklos darbuotojai
¾ Išorinės agentūros

Kaip reaguoti į piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis
ir su tuo susijusius incidentus (žr. C, D, E ir F priedus)
Jeigu nelauktai įvyktų toks incidentas, mes vadovausimės Piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis struktūrinės schemos (A priedas) taikymo praktika ir procedūromis. Be to,
nedelsiant bus pranešta tėvams/globėjams bei Valdybos tarybai ir bendruomenės ir mokyklų
ryšių pareigūnui (CSIO) iš Šiaurės Airijos policijos tarnybos (PSNI), kad būtų atlikti tyrimai ir
nustatyta, iš kur buvo gauta nelegalių narkotinių medžiagų ir kas galėjo jomis prekiauti.
Mūsų politika šiais klausimais – veikti išlaikant didžiausią diskretiškumą ir supratingumą,
atsižvelgiant į poreikį ginti su susijusių mokinių, jų šeimų ir mūsų mokyklos teises. Tačiau mūsų
mokiniams bus paaiškinta, kad jiems prisipažinus mokyklos darbuotojui, jog vartoja narkotikus,
nebus galima suteikti jokios konfidencialumo garantijos. Atsižvelgiant į piktnaudžiavimo
narkotinėmis medžiagomis rimtumą, apie bet kokius incidentus/žinias turi būti pranešta
paskirtajam mokytojui, kuris užtikrins, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų tam mokiniui apsaugoti.
Bus laikomasi tokios veiksmų tvarkos:
Jei mokinys yra veikiamas narkotikų – užtikrinamas mokinio ir kitų asmenų saugumas,
prireikus pasirūpinama pirmąja pagalba. Tada privaloma pranešti paskirtajam
mokytojui/mokyklos direktoriui, vėliau – tėvams. Šiuo etapu apie incidentą turi būti pranešta
CSIO pareigūnui ir švietimo gerovės darbuotojui (EWO).
Jei įtariama/žinoma, kad mokinys turi narkotinių medžiagų – iš mokinio bus pareikalauta
atiduoti narkotines medžiagas, kurios bus padėtos rakinamoje vietoje, o raktą pasiims CSIO
pareigūnas. Atsisakę paklusti mokiniai bus nuvesti pas paskirtąjį mokytoją/mokyklos direktorių,
kuris dar kartą pareikalaus atiduoti. Mokiniui atsisakius eiti su atsakinguoju suaugusiuoju pas
paskirtąjį mokytoją /mokyklos direktorių, bus pasiųsta pakviesti mokyklos direktorių, o suaugęs
asmuo tuo metu bus šalia ir prižiūrės šį mokinį.
Jei mokinys prekiauja narkotinėmis medžiagomis – privaloma nedelsiant pranešti
paskirtajam mokytojui/mokyklos direktoriui, o vėliau susisiekti su CSIO pareigūnu.
Žiniasklaida
Už ryšius su žiniasklaida atsakingas vyriausiasis mokytojas.
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Informacijos registravimas ir perdavimas kitai institucijai
Informacijai registruoti ir perduoti Pietinių apygardų švietimo ir bibliotekų valdybai (SELB) ir, kai
reikia, atitinkamai valdžios institucijai, bus naudojamos D, E ir F prieduose pateiktos formos.

Išorinių agentūrų valdymas (žr. A ir B priedus)
Mes pripažįstame, kaip svarbu yra užtikrinti, kad visos mūsų darbą su jaunuoliais remiančios
išorinės agentūros privalėtų laikytis mūsų mokyklos vertybių ir etoso. Mokyklos turi žinoti
sutarties tarp visų prisidedančių šalių svarbą.

Saugumas mokykloje
Mokykloje dirba keletas pirmosios medicininės pagalbos specialistų, kuriuos pažįsta visi
mokyklos darbuotojai ir į kuriuos visada galima kreiptis.
Visos narkotinės medžiagos ir atitinkami asmeniniai daiktai bus paimti, saugomi rakinamoje
vietoje, o raktas bus atiduotas CSIO pareigūnui iš PSNI.
Mokykla yra sukūrusi strategijas ir procedūras, kaip perduoti informaciją tėvams dėl receptinių ir
nereceptinių medikamentų saugaus laikymo ir vartojimo buvimo mokykloje metu.

Darbuotojų ugdymas
Mes reguliariai savo darbuotojams teikiame informaciją ir rengiame mokymo kursus, skirtus
problemoms, susijusioms su piktnaudžiavimu narkotikais/narkotinėmis medžiagomis.

Susijusi mokyklos politika
Ši politika sukurta atsižvelgiant į platesnį mokyklos pamokomosios globos kontekstą, todėl ją,
kaip tokią, reikėtų susieti su šiomis mokyklos politikos kryptimis:
¾ Pamokomosios globos politika
¾ Asmens ugdymo programos politika
¾ Vaikų apsaugos politika
¾ Politika dėl piktnaudžiavimo narkotikais/narkotinėmis medžiagomis
¾ Elgesio valdymo politika
¾ Pirmosios medicininės pagalbos politika
¾ Medikamentų laikymo ir skyrimo politika

Stebėsena, peržiūra ir įvertinimas
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Politika dėl piktnaudžiavimo narkotikais/narkotinėmis medžiagomis bus reguliariai peržiūrima ir,
jei reikia, pataisyta, kad būtų atsižvelgta į kintančias aplinkybes ir tendencijas. Įvertinimas apims
dvi sritis:
¾ Politikos, skirtos padėti mokiniams atsispirti pagundai pavartoti narkotinių medžiagų,
veiksmingumą;
¾ Sukurtų procedūrų ir praktikų, kaip spręsti su narkotinėmis medžiagomis susijusius
incidentus, veiksmingumą.
To siekdami mes laikomės savarankiško įvertinimo procedūrų, apibūdintų Švietimo
departamento dokumente „Together Towards Improvement“ („Tobulėkime kartu“).
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