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 MAITINIMO ORGANIZAVIMO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOJE   

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas nustato mokinių maitinimo, vykdomo Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijoje, reikalavimus. 

2. Šio Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti 

geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, 

ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 

 

II. MOKINIŲ  MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

3. Mokinių maitinimas organizuojamas Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos valgykloje. 

4. Mokiniams kasdien sudaromos sąlygos pavalgyti šilto maisto. 

5. Patiekalai mokiniams patiekiami pagal valgiaraštį. 

6. Valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į gimnazijoje besimokančių mokinių amžių. Skiriamos 

dvi amžiaus grupės (6- 10 metų, ir 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniai). 

7. Gimnazija dalyvauja Europos sąjungos finansuojamose programose ,,Pienas vaikams“ ir 

vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje. 

8. Gimnazijoje, pagal gautus Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus sprendimus, sudaromi mokinių sąrašai ir vykdomas nemokamas mokinių 

maitinimas. 

9. 1 - 5 klasių mokiniai valgykloje valgo po 3 pamokų. 1- 4 kl. mokinius į valgyklą lydi klasių 

mokytojai. Jei nemokamai maitinamo mokinio tą dieną nėra klasėje klasės mokytojas 

praneša socialiniam pedagogui ir valgyklos vedėjai. Socialinis pedagogas mokinio 

neatvykimą fiksuoja el.  žiniaraščio variante. 

10. 5 - gimnazijos IV klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, išduodami 

vardiniai talonai. Socialinis pedagogas mokinio neatvykimą fiksuoja el. žiniaraščio variante.  

11. Po 2  pamokos nemokamo maitinimo talonai išduodami 5 – gimnazijos IV klasių 

mokiniams. 

12. 1- 5  klasių nemokamai maitinami mokiniai pietauja per ilgąją pertrauką (10.35 - 11.05), 6-

IV g klasių mokiniai pietauja (11.50 - 12.05).  

13. Karantino laikotarpiu mokiniams maitinimas teikiamas sausu daviniu neviršijant nustatytos 

maitinimo kainos per dieną pagal mokinių amžiaus grupes ir nepriskaičiuojant gamybos 

išlaidų. 

 

III. ATSKAITOMYBĖ ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

14. Apskaitai naudojama Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS)  bazė. 

15. Po pamokų socialinis pedagogas su valgyklos vedėja sutikrina nemokamai valgiusių 

mokinių skaičių. 
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16. Socialinis pedagogas kasdien pildo mokinių nemokamo maitinimo apskaitos žurnalo 

elektroninį variantą. 

17. Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, iki kito mėnesio 5 dienos pateikia savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui mokinių nemokamo maitinimo apskaitos žurnalo 

popierinį variantą, pasirašytą socialinio pedagogo ir patvirtintą gimnazijos vadovo.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Gimnazijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais ir ,,Maitinimo organizavimo Kelmės 

rajono ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašu“, nustato mokamo maitinimo organizavimo tvarką, kurioje numato 

už maitinimo organizavimą atsakingus asmenis, dokumentų tvarkymą, kasos operacijų, 

grynųjų pinigų apskaitą, maisto produktų tiekėjų parinkimą, kontrolės sistemą, maisto 

apsaugą ir kitas su maitinimo organizavimu susijusias nuostatas. 

19.   Mokyklos valgyklos gaunamų pajamų apskaita tvarkoma kaip specialiųjų programų lėšos 

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Programų išlaidų sąmatą tvirtina įstaigos 

vadovas. 

 

 

 

________________________________________________________ 

 


