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GARLIAVOS JONUČIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. PRIEŽIŪRA
1. Asmuo, atsakingas už nemokamo mokinių maitinimo organizavimą ir valgyklos
veiklos priežiūrą, skiriamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
2. Nemokamo maitinimo talonus 9-12 klasių mokiniams išduoda už nemokamo
mokinių maitinimo organizavimą gimnazijoje atsakingas asmuo savaitei klasės auklėtojai.
3. Klasės auklėtojas nemokamo maitinimo talonus išduoda dienai. Jei nemokamą
maitinimą gaunantis mokinys neatvyko į gimnaziją, dėl ligos ar kitų priežasčių, dalyvaujant
įvairiose programų veiklose, išvykose ar skyrus namų mokymą, nemokamo maitinimo patiekalai
(maisto produktai) gali būti išduoti šeimos nariams prieš tai suderinus su asmeniu atsakingu už
nemokamo mokinių maitinimo organizavimą gimnazijoje. Nemokamą maitinimą gaunančių
mokinių lankomumo apskaitą veda ir SPIS sistemos duomenis tvarko už nemokamo mokinių
maitinimo organizavimą atsakingas asmuo.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
4. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą mažas
pajamas turinčių šeimų mokiniams. Mokinys – asmuo, kuris mokosi Kauno r. Garliavos Jonučių
gimnazijoje pagal pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas, išskyrus
tuos asmenis, kurie mokosi suaugusiųjų klasėse.
5. Nemokamam mokinių maitinimui organizuoti skiriamos valstybės biudžeto tikslinės
lėšos. Šios lėšos negali būti naudojamos nemokamo maitinimo organizavimo išlaidoms padengti
(valgykloms įrengti, inventoriui įsigyti, papildomiems etatams steigti, transporto išlaidoms ir kt.).
6. Nemokamas maitinimas, vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu, organizuojamas Kauno
r. Garliavos Jonučių gimnazijoje.
7. Nemokamo maitinimo tvarką gimnazijoje tvirtina gimnazijos direktorius.
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III. NEMOKAMO MAITINIMO FORMOS IR NORMOS
8. Mokinių nemokamo maitinimo formos:
8.1. pusryčiai;
8.2. pietūs;
8.3. maitinimas mokykloje dieninės vasaros stovyklos metu.
9. Nemokamo maitinimo pinigų sumą vienam mokiniui nustato: Kauno rajono
savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vadovaudamasis Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos patvirtinta Valstybinėms funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo
metodika.
10. Nemokami pusryčiai ir pietūs skiriami mokslo dienomis, taip pat esant būtinumui
ir turint lėšų, gali būti skiriami poilsio, švenčių bei žiemos ir pavasario atostogų dienomis per
mokslo metus.
11. Vasaros atostogų metu nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas,
esant nepanaudotų lėšų, organizuotose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
12. Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams sudaromi valgiaraščiai, kurie
patvirtinami gimnazijos direktoriaus.
13. Nemokamo maitinimo normos gimnazijoje gali būti skirstomos pagal fiziologines
maistinių medžiagų ir energijos normas skirtingoms mokinių amžiaus grupėms. Nustatydami šias
normas atsakingi sveikatos priežiūros specialistai vienam mokiniui privalo užtikrinti minimalų
maistinių medžiagų ir energijos suvartojimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių
medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.102-2936).
IV. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMO SĄLYGOS
14. Jei nemokamas maitinimas mokiniui būtinas ir mokinio tėvai (globėjai) nesikreipia
dėl socialinės paramos mokiniams gimnazija apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios
vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Tokiu atveju, šios paramos prašo gimnazija.
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V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

15. Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie mokosi gimnazijoje
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
16. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki
mokslo metų pabaigos.
17. Kai kuriais atvejais (pablogėjus šeimos materialinei padėčiai arba kai šeima dėl
nemokamo kreipiasi pavėluotai) nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas mokslo
metų eigoje.
18. Maitinimosi tvarką tvirtina gimnazijos direktorius pagal pamokų ir pertraukų
grafiką mokslo metų pradžioje.
19. Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą sąrašą įsakymu tvirtina gimnazijos
direktorius. Įsakymo ir sąrašo kopija pateikiama rajono Tarybos sprendimu sudarytai komisijai.
20. Nemokamas maitinimas moksleiviams gali būti nutraukiamas gimnazijos Vaiko
gerovės komisijos siūlymu ir gimnazijos administracijos sprendimu, padidėjus šeimos pajamoms
arba nustačius, kad šeima pateikė klaidingą informaciją apie turimas pajamas.
21. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, neatėjus į gimnaziją, dėl ligos ar
kitų priežasčių, dalyvaujant įvairiose programų veiklose, išvykose ar skyrus namų mokymą,
nemokamo maitinimo patiekalai (maisto produktai) gali būti išduoti šeimos nariams prieš tai
suderinus su asmeniu atsakingu už nemokamo mokinių maitinimo organizavimą gimnazijoje.
Atskirais atvejais, suderinus su rajono Tarybos sprendimu sudaryta komisija, gali būti didinama
dienos maitinimo norma arba formuojami maisto paketai į namus.
22. Dokumentai, suteikiantys mokiniui teisę į nemokamą maitinimą, saugomi
gimnazijoje.
VI. LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSKAITOMYBĖ
23. Gimnazija apie lėšų panaudojimą atsiskaito SPIS informacinėje sistemoje, Kauno
rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuotai
buhalterijai, už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos:
23.1. sąskaitų-faktūrų originalus;
23.2. mokinių nemokamam maitinimui gautų ir panaudotų lėšų gimnazijoje ataskaitą ir
nurašymo aktą;
23.3. mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas.
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24. Už dieninės vasaros poilsio stovyklose panaudotas mažas pajamas gaunančių
šeimų moksleivių nemokamo maitinimo lėšas, atsiskaitoma 20.-21.3. punktuose nustatyta tvarka ir
pildoma „Moksleivių vasaros stovyklos ataskaita“ (forma patvirtinta Statistikos departamento 2002
m. birželio 10 d. įsakymu Nr.101).

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių
nemokamam maitinimui gimnazijoje organizuoti, panaudojimą turi teisę kontroliuoti valstybės bei
Savivaldybės kontrolės institucijos, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus atstovai.
_______________________________________

