Narkotisku un reibinošu vielu lietošanas pamatnostādnes
Pamatojums
Skolas uzdevums ir veidot un uzturēt skolā drošu un gādīgu vidi. Šajā pienākumā
iekļauta arī efektīva programma, kas sniedz zināšanas par narkotiskām vielām.
Mūsu izglītojošās programmas par narkotiskām vielām mērķis ir palīdzēt skolēniem
apzināties narkotiku un citu vielu ietekmi uz emocionālo, fizisko un sociālo
labklājību. Jēdziens „narkotiskās vielas” šajā kontekstā aptver visas vielas, kas
nokļūstot ķermenī, maina tā darbību.
Mērķis
Skolā mēs rosinām skolēnus apzināties tos veselības riskus, kas saistīti ar narkotisko
un apreibinošo vielu lietošanu, un veidot skolēnu spēju atteikties no apreibinošo
vielu lietošanas, kam arvien vairāk pakļauta mūsdienu sabiedrība. Mūsu skolas
pamatnostādnes cīņā pret narkotisko un apreibinošo vielu lietošanu:
 nodrošināt, ka jebkurā situācijā galvenais ir skolēna labklājība;
 rosināt skolēnus izdarīt veselīgu, apzinātu izvēli, pilnveidojot zināšanas, sekmējot
attieksmi un vērtību izpratni un attīstot un apgūstot personīgās un sociālās
iemaņas;
 sniegt skolēniem precīzu informāciju par narkotiskajām un citām apreibinošām
vielām;
 palielināt skolēnu izpratni par veselības un sociālām problēmām, ko rada
narkotisko un citu apreibinošo vielu lietošana;
 informēt skolēnus par to, kur vajadzības gadījumā meklēt palīdzību.
Vadlīnijas
 Tiek izmantotas visas mācību programmas tēmas, kas var palīdzēt skolēniem
apzināties veselības riskus, kas saistīti ar narkotisko un citu apreibinošo vielu
lietošanu.
 Visi darbinieki ir informēti par pazīmēm un simptomiem, kas liecina par
narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu un ar tām saistītām problēmām.
 Ir radītas iespējas darbiniekiem regulāri atjaunot zināšanas par narkotisko un citu
apreibinošo vielu lietošanu.
 Vecākiem atbilstoši tiek sniegta tiem nepieciešamā informācija.
 Skola sadarbojas ar ārējiem dienestiem, saņemot padomus un atbalstu.
 Skolēniem aizliegts skolā vai jebkurā skolas/pasākuma apmeklējumā ienest
neatļautas vielas (tostarp cigaretes un alkoholu).
 Skolā nesmēķē.
 Ja tiek konstatēts, ka skolēns smēķē skolā vai ir smēķējis skolas formā, tas ir jāziņo
skolai. Skolēnam tiks piemērotas skolas disciplinārās procedūras, un tiks informēti
viņa vecāki/aizbildņi.
 Par skolēniem, kas lietojuši aizliegtas apreibinošas vielas (izņemot smēķēšanu),
nekavējoties informē kādu no skolas administrācijas, kas attiecīgi rīkosies:
 ja vajadzēs, meklēs medicīnisku palīdzību,







 informēs vecākus,
 ja uzskatīs par nepieciešamu, nosūtīs skolēnu mājās.
Narkotiskās/apreibinošās vielas lietojušo skolēnu uzraudzīs attiecīgais skolotājs,
un par viņu var ziņot konsultantam.
Ja būs aizdomas, ka skolēns lieto vai nelikumīgi tirgo narkotiskās vielas, tiks
informēts direktors un valde. Nopietnākos gadījumos konkrēto(-s) skolēnu(-s) var
izslēgt no skolas.
Ar nelikumīgu narkotisko vielu tirdzniecību saistītajos gadījumos skola izpildīs savu
ar likumu noteikto pienākumu, informējot Ziemeļīrijas policijas dienestu.
Vecākiem un skolēniem tiks ieteikti speciālisti, lai saņemtu konsultācijas par
narkotisko un citu apreibinošo vielu lietošanu.

