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IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.
V-394 patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“, Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių maitinimo
organizavimą progimnazijoje.
2. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių
maitinimo paslaugas.
3. Sveikatai palankaus mokinių maitinimo tikslas – teikti maitinimo paslaugas, kurios užtikrintų
mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
4. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas socialinis darbuotojas.
II SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI
5. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
5.1. Pietūs – mokykloje organizuojamas pagrindinis maitinimas. Gali būti laisvai pasirenkami
pietūs, nemokami socialiai remtinų mokinių pietūs ir tėvų ar globėjų išpirkti mokinių pietūs.
5.2. Šiltas maistas – tai maistas pateikiamas kaip karštas patiekalas, iki jo pateikimo vartoti
laikomas ne žemesnėje kaip + 68° C temperatūroje.
5.3. Valgiaraštis – tai pateikiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.
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III SKYRIUS
MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
6. Mokinių maitinimas organizuojamas progimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas kiekvienam
mokiniui pavalgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.
7. Progimnazijos valgykla dirba nuo 9.30 val. iki 14.00 val.
8. Valgykloje pertraukų metu mokiniai už pinigus gali pirkti šaltą arba šiltą maistą.
9. Per pertraukas valgykloje budi mokytojai, soc. pedagogas ir soc. darbuotojas, kurie atsakingi
už tvarką ir mokinių drausmę valgykloje.
10. Progimnazijoje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu sudaromos sąlygos visiems
mokiniams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami per ilgąsias pertraukas pagal grafiką:
10.05 val.

Pietūs 1 klasių mokiniams ir PUG

10.35 val.

Pietūs 2–5 klasių mokiniams

11.30 val.

Pietūs 6–8 klasių mokiniams

12.25 val.

Pietūs Ignalinos gimnazijos mokiniams

13.00 val.

MOPT socialiai remtinų žmonių maitinimas.

11. Patiekalai pietums pateikiami pagal valgiaraštį, kuriame nurodoma pateikiamų patiekalų
pavadinimai, kiekis gramais, alergenai, tausojančio maitinimo patiekalas ir kaina eurais.
12. Tėvams pageidaujant, PUG ir 1–4 klasių mokinių maitinimas organizuojamas išduodant
maisto talonus.
13. Už maitinimą su talonais progimnazijoje atsakingas socialinis darbuotojas.
14. Socialinis darbuotojas kiekvieną dieną pildo kasdienį mokinių lankymo tabelį (forma Nr.
305), kuriuo vadovaujantis nustatytu laiku padengiami stalai.
15. Mėnesio pabaigoje socialinis darbuotojas tėvams pateikia praėjusio mėnesio mokinių
maitinimo išlaidas.
16. Mokestis už mokinių maitinimą sumokamas iki kito mėnesio 3 dienos.
17. Valgykla savo maitinimo apskaitą veda atskirai.
18. Valgykloje matomoje vietoje skelbiama:
18.1. 15 dienų valgiaraščiai;
18.2. sveikos mitybos piramidė ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;
18.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamas telefono linijos numeris;
18.4. Europos Sąjungos finansuojamos programos, kuriose dalyvauja progimnazija.
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IV SKYRIUS
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
20. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje nemokamas maitinimas organizuojamas
vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl
kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkų aprašų
patvirtinimo“ ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-209
„Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
21. Progimnazijoje nemokamas maitinimas mokiniams organizuojamas pagal Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus sprendimus.
22. Mokiniai valgo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos valgykloje. Mokiniui,
gaunančiam nemokamą maitinimą, ryte prieš pamokas ir pirmosios pertraukos metu, socialinė
darbuotoja išduoda taloną, kurį moksleivis eidamas valgyti pateikia valgyklos darbuotojai. Talone
užrašytas mokinio vardas, pavardė, klasė. Talonas antspauduojamas antspaudu „Raštinė“.
23. Jei mokinys dėl mokymosi sutrikimų ar sveikatos būklės mokomas individualiai namuose,
jam skiriamas maisto davinys. Už maisto davinį atsakinga socialinė darbuotoja. Maisto davinys
išduodamas 1 kartą per mėnesį.
24. Maitinimo apskaitą veda socialinė darbuotoja. Jei mokinys nepaėmė talono, ar paėmė, bet
nevalgė, tą dieną apskaitos lape žymima raide „N“.
25. Valgykla savo maitinimo apskaitą veda atskirai.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Progimnazijoje už maitinimo organizavimą atsako įstaigos direktorius arba jo įgaliotas
asmuo.
27. Valgykla organizuoja maitinimą atvykstantiems kitų įstaigų mokiniams, sportininkų
grupėms ir mokyklos bendruomenei pagal direktoriaus 2009 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl
patiekalų kainų mokyklos valgykloje“ patvirtintą 30 proc. antkainį maisto paruošimo išlaidoms
kompensuoti.
28. Šis aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje.
__________________________

