Zneužitie látok/Pravidlá drogovej výchovy
Odôvodnenie
V dnešnej spoločnosti je veľa ľudí vystavených príťažlivej a nereálnej správe v spojitosti
s drogami a ich efektom. V kombinácii s neefektívnymi nariadeniami vlády, často dochádza k
ich zneužívaniu mladými ľuďmi. Zatiaľ čo rozumieme, že rodičia sú hlavnými vychovávateľmi
ich detí, uvedomujeme si, že naša škola je miesto na poskytnutie silnej podpory a starostlivosti
v oblasti zneužívania látok.
A preto povzbudzujeme žiakov k vyvinutiu osobných a sociálnych zručnosti ktoré im pomôžu
v robení informovaných rozhodnutí ohľadom zneužívania látok. Rozumieme, že vhodným
spôsobom ako podporovať mladých vo výchove drog je vytvoriť mravný základ ktorý by
propagoval hodnoty ako sú tolerancia, otvorenosť, úprimnosť, rešpekt and starostlivosť jedného
iným.
Cieľe
 zabezpečiť abstinenciu/prevenciu ako hlavný prístup k zneužívaniu drog
 zabezpečiť prostredie bez zneužívaných latok/drog
 ponúknuť poradenstvo o protokole používanom pri skutočnom zneužití latky
Cieľe
 poskytnúť faktické informácie a vedomosti o drogách
 zaviesť a vytvoriť osobné, sociálne a morálne zručnosti ktoré by umožnili mladému
človeku spraviť pozitívne a informované rozhodnutia
Dva sú vzájomne previazané a vzájomne sa podporujúce
Legálna legislatíva
Je pravidlom tejto školy konať v súlade s legálnymi požiadavkami stanovenými v The Misuse of
Drugs Act (1971) a inými relevantnými legislatívami. Pre dodržiavanie požiadavok budeme
publikovať sekcie zo Zneužívania látok/Pravidlá drogovej výchovy v školských brožúrach.
Kópia týchto pravidiel môže byť taktiež zadovážená zo školského úradu.
Prístup Školy
Je výhľadom tejto školy aby výchova okolo drog a zneužívania látok nebola zvažovaná osobitne,
no radšej ako integrovaná časť nášho osobného vzdelávacieho programu. Toto zahŕňa rozvíjanie
radu hodnôt a zručností ktoré pomôžu v psychickej, intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej
výchove.

Ciele stanovené hore sú naplnené pomocou skúsenosti žiaka vo výučných osnovách.
Funkcie a zodpovednosti
Odpoveď na drogovo týkajúce sa záležitosti nie sú len zodpovednosťou učiteľského zboru
v škole. Používame multidisciplinárny prístup na riešenie všetkých záležitosti spojené so
zneužívaním látok a drog. Vrátane:
 Výbor guvernérov
 Vyčlenených drogových úradníkov
 Koordinátora pre vývoj osnov
 Úradníkov na ochranu dieťaťa
 Všetkých členov personálu
 Externé agentúry
Reagovanie na zneužívanie látok a s tým spojené incidenty (Príloha C,D,E, F)
V nepravdepodobnom prípade incidentu budeme postupovať podľa pokynov a procedúr
uvedených v the Misuse of Substance Flowchart (Diagram zneužitia látok) (príloha A) naviac
budú kontaktovaní rodičia/opatrovatelia rovnako ako Zbor Vedenia a CSIO PSNI úradník pre
začatie vyšetrovania pôvodu a možného vypátrania obchodovania s ilegálnymi látkami.
Naša politika v týchto záležitostiach je postupovať s maximálnou diskrétnosťou a citlivosťou
a udržiavaním na rozume potrebu ochrániť žiakov, ich rodiny a našu školu. Avšak bude žiakovi
jasne vysvetlené, že ak prezradí zamestnancovi že on/ona užíva drogy dôveryhodnosť nemôže
byť garantovaná. Vzhľadom na vážnosť zneužívania látok všetky incidenty musia byť nahlásené
učiteľovi ktorý sa postará o konanie vo veci na ochranu daného žiaka.
Postupy nasledovania:
Žiaci pod vplyvom – zabezpečiť okamžitú bezpečnosť žiaka a ostatných, podať prvú pomoc ak
nevyhnutné. Vymenovaný učiteľ/riaditeľ má byť oboznámený nasledovaný rodičmi. V tejto fáze
by mali byť obaja CSIO a EWO informovaní.
Podozrivý žiak/Pod vplyvom látky – žiak bude požiadaný aby odovzdal látku ktorá bude
umiestnená pod zámok pokiaľ bude vyzdvihnutá CSIO. Pri odmietnutí spolupracovať bude žiak
odvedený k na to určenému učiteľovi ktorý ho opäť požiada o vydanie látky. Pri odmietnutí
žiakom navštíviť zodpovedného učiteľa bude zaslané pre riaditeľa.
Prejednávanie žiaka
Na to určený učiteľ bude informovaný okamžite spolu s CSIO.

Média - Hlavný učiteľ bude niesť zodpovednosť pre styk s médiami
Zaznamenávanie žiadosti
Príloha D, E a F bude použitá na zaznamenanie informácii pre oba, vedenie a úrad.
Riadenie externých agentúr (Príloha A a B)
Uvedomujeme si dôležitosť zabezpečiť, že všetky vonkajšie agentúry použité pre podporu našej
práce s mladými ľuďmi musia dodržiavať hodnoty a morálne hodnoty vlastné tým našim.
Školy si musia byť vedomí dôležitosti zmluvy sa zhodli všetci príspevkové strany.
Bezpečnosť v škole
Škola ma niekoľko kvalifikovaných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sú dobre
známi všetkým zamestnancom a tiež sú ľahko dostupní.
Všetky látky a príslušenstvo budú zobrané, uložené pod zámok a odovzdané CSIO pre PSNI.
Pravidlá a postupy ohľadom bezpečného držania predpísaných liekov sú komunikované
s rodičmi.
Rozvoj zamestnancov
Pravidelne školíme našich učiteľov ohľadom záležitosti okolo drog a zneužívania látok.
Pravidla tykajúce sa problematiky
Táto politika je zasadený do širšieho kontextu školskej pastoráciu a ako také by malibyť v
spojení s nasledujúcim školskom zásady:
 pravidlá pastorálnej starostlivosti
 pravidlá osobného rozvoja
 pravidlá ochrany dieťaťa
 pravidlá zneužívania látok
 pravidlá kontroly správania
 pravidlá prvej pomoci
 pravidlá skladovania a administrácie liekov
Monitorovanie, hodnotenie
Pravidelné hodnotenie našich pravidiel zneužívania drog a látok sa robí na vyjadrenie okolnosti
a trendov. Hodnotenie bude zahŕňať dve oblasti:

 efektivitu pravidiel pri asistovaní žiakom pri odolávaní pokušeniu zneužívania látok
 efektivitu postupov a procedúr zavedených na riešenie incidentov spojených so
zneužívaním látok.
Za týmto účelom sme riadiť postupmi pre vlastné hodnotenie, ako je uvedené vdokumente DE
'Spoločne k zlepšeniu'

