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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos 

aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-17 

„Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu ir 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-

540, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu 

Nr. A – 1485 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 11 

d. įsakymo Nr. A – 50 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo 

mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“. 

3. Aprašu vadovaujasi bendrojo lavinimo mokykla (toliau – gimnazija), pagal Bendrojo 

lavinimo mokyklų negyvenamųjų patalpų ir kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos mokinių 

maitinimui organizuoti sutartį dirbanti įmonė ir Kauno miesto savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras. 

II BENDROSIOS NUOSTATOS 

4. Gimnazijoje direktoriaus įsakymu paskirta direktoriaus pavaduotoja yra atsakinga už 

nemokamo maitinimo organizavimą. 

5.  Mokinių nemokamo maitinimo grafiką (toliau – (grafikas) sudaro asmuo, atsakingas 

už nemokamo maitinimo organizavimą. 

6. Su gimnazijos direktoriaus patvirtintu grafiku maitinimo įstaigos vadovas yra 

supažindinamas pasirašytinai. 

7. Maitinimo grafikas su valgiaraščiu pakabinamas maitinimo įmonės teritorijoje, gerai 

vaikams ir tėvams matomoje vietoje. 

8. Mokiniai nemokamai maitinami atskirais klasių koncentrais, vadovaujantis 

direktoriaus patvirtintu grafiku, atsižvelgiant į tai, kuri mokinių maitinimo rūšis nustatyta: 

pusryčiai, pietūs, pavakariai. 
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9. I-IV klasių mokiniams pusryčiai ir pietūs pateikiami organizuotai. Pradinių klasių 

auklėtojos kiekvieną rytą informuoja valgyklos vyr. virėją apie mokinių lankomumą. 

10. Mokiniai maitinami šia tvarka: 

Pusryčiai:  

I – XII klasių mokiniams tiekiami nuo 7,30 – 8,55 val. 

Pietūs: 

 I-V klasių mokiniams tiekiami 11,30 val. 

VI-XII klasių nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams tiekiami 12,35 val. 

11. Maitinimo įstaigos vyr. virėja pažymi žiniaraštyje, kad mokiniui buvo patiektas jam 

skirtas maitinimas. Mėnesio pabaigoje užpildyto žiniaraščio kopija, pasirašyta jį užpildžiusio 

asmens, pateikiama asmeniui atsakingam už nemokamo maitinimo organizavimą ugdymo 

įstaigoje, kuris gautus duomenis įveda į elektroninį žiniaraštį ir jį patvirtina. Po pateiktais 

duomenimis pasirašo asmuo atsakingas už nemokamą maitinimą. 

12. Už lankomumo žiniaraštyje pateiktų duomenų teisingumą atsako mokyklos maitinimo 

įstaigos vadovai.  

13. Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo valgiaraščio ir mokinių 

maitinimo atitikties patikrą ir kartą per savaitę rengia tikrinimo aktą. 

14. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą dėl pateisinamos priežasties 

neatvykusiam į mokyklą (dėl ligos, mokymo namuose), šiltas maistas (pusryčiai, pietūs) tėvams 

pageidaujant, privalo būti atiduodami į namus. Maistą iš maitinimo įstaigos gali pasiimti 

mokinio šeimos nariai. Šis punktas netaikomas mokiniui, jei jis gydomas ligoninėje, išvykęs į 

sanatoriją. 

15. Nemokamas maitinimas mokiniams netiekiamas:  

15.1. paskelbus ekstremalią padėtį keliančią pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

15.2.Nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų 

ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose; 

15.3. Esant žemesnei nei 20 laipsnių temperatūrai. 

III BENDROSIOS NUOSTATOS 

16. Gimnazijos vadovai atsako už mokinių nemokamo maitinimo mokykloje 

organizavimą, tinkamą lėšų panaudojimą, maitinimo sąlygų sudarymą. 

 

 

 


