
PATVIRTINTA  

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių   

mokyklos-daugiafunkcio centro  

direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. MV – 64 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – mokykla) 

ugdytinių/mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – maitinimo tvarkos aprašas) 

reglamentuoja maitinimo mokykloje organizavimo tvarką. 

2. Maitinimo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti sveikatai palankaus ugdytinių/mokinių  

maitinimo paslaugą mokykloje.   

3. Mokyklos direktorius koordinuoja ugdytinių/mokinių maitinimo organizavimą. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠYS 

 

4. Nemokamas maitinimas: 

4.1. pusryčiai priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

4.2. pusryčiai 1-4, 5-10 klasių mokiniams; 

4.3. priešpiečiai 1-4, 5-10 klasių mokiniams; 

4.4. pietūs priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

4.5. pietūs 1–4, 5-10 klasių mokiniams. 

5. Mokamas maitinimas: 

5.1. pusryčiai ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

5.2. priešpiečiai ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams; 

5.3.  pietūs ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

5.4. pietūs 1–4, 5-10 klasių mokiniams; 

5.5. pietūs pailgintos dienos grupės ugdytiniams; 

5.6. vakarienė ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams.  

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  
 

6. Maitinimui organizuoti mokykloje skiriamas administracijos darbuotojas mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

7. Maitinimas vykdomas mokyklos valgykloje, laikantis teisės aktų nustatytų maisto saugos 

ir ruošimo reikalavimų, darbo dienomis pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį nuo 7.40 val. iki 

16.15 val. 

8. Mokykloje skelbiami kasdieniniai valgiaraščiai, sveikos mitybos rekomendacijos. 

9. Mokyklos valgyklos vedėja atsakinga už valgiaraščių parengimą, kuriuos tvirtina 

mokyklos direktorius. 

10. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitą vykdo paskirti darbuotojai: 

10.1. priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas; 

10.2. 1-4, 5-10 klasių mokinių – direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

11. Kasdien raštu nemokamai valgančių mokinių skaičių mokyklos valgyklos vedėjai 

praneša: 



11.1. 7.50 val. – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja; 

11.2. 8.15 val. – specialiojo ugdymo klasių mokytojo pedagogo padėjėja;  

11.3. 8.20 val. – 1-4 ir 5-8 klasių nemokamai maitinamų mokinių apskaitą vykdantis 

darbuotojas. 

12. Siekiant tenkinti nemokamai maitinamų mokinių individualius poreikius: 

12.1. maitinimas organizuojamas švediško stalo principu. 

12.2. 5–10 klasių mokiniai kiekvieną dieną iš atsakingo darbuotojo pasiima maitinimo 

taloną, pasirinkdami vieną patiekalą iš dviejų siūlomų, kurį pateikia valgyklos darbuotojoms 

maitinimosi metu.  

13. Nemokamas maitinimas gali būti teikiamas: 

13.1. mokinių išvykos atveju, išduodant maisto produktų rinkinius (derina pareiškėjai ir 

išvykų organizatoriai); 

13.2. mokinio ligos atveju (gydantis namuose), esant tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymui ir 

gydytojo pažymai, atiduodant dienos davinį į namus; 

13.3. laikinai nutraukus ugdomąją veiklą mokykloje dėl ekstremalios situacijos ir/ar 

epidemijos atiduodant dienos davinį į namus. 

  14. Nemokamą maitinimą pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. 

15. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas kitoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo pirmos mokymosi dienos, mokyklai pateikus pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą 

maitinimą.  

16. Kiekvieną dieną už nemokamą maitinimą atsakingas darbuotojas ir valgyklos vedėja 

gautus maitinimo talonus registruoja mėnesio nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščiuose. 

17. Atsakingų asmenų užpildyti ir pasirašyti nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščiai 

tvirtinami direktoriaus įsakymu.  

  18. Nemokamai maitinamų mokinių apskaitos dokumentai (kopijos) saugomi valgyklos 

vedėjos bylose.   

19. Mokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitą vykdo: 

19.1.  ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių -  ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojai; 

19.2. 1-4 klasių mokinių, valgančių švediško stalo principu, – 1-4 klasių mokytojai; 

19.3.  1-10 klasių mokinių, valgančių savarankiškai – valgyklos vedėja. 

20. Priėmus pinigines lėšas, išduodamas kasos aparato čekis. 

21. Piniginės lėšos už mokinių maitinimą laikomos seife ir kasdien įnešamos į Šiaulių 

rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centro nurodytą sąskaitą. 

22. Kiekvieną dieną ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojai pildo mėnesio nemokamo 

maitinimo apskaitos žiniaraščius. 

23. Ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojų užpildyti ir pasirašyti nemokamo maitinimo 

apskaitos žiniaraščiai derinami su valgyklos vedėja ir tvirtinami direktoriaus įsakymu.  

24. Valgyklos vedėja už nemokamam mokinių maitinimui panaudotas lėšas, mokinių 

mokamą maitinimą gautas lėšas atsiskaito Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui.  

25. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ne mažiau kaip du kartus metuose 

tikrina mokinių maitinimo organizavimą ir apskaitą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Valstybės biudžeto lėšų nemokamo maitinimo mokiniams panaudojimo finansinę 

kontrolę vykdo mokyklos direktorius ir/arba jo įsakymu sudaryta komisija, Šiaulių r. savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba bei kitos įgaliotos institucijos. 

27. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorius. 

___________________ 


