
 

PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo   

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56 

 
      

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ši tvarka reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimo ritmą, lėšų paskirstymą, 

darbuotojų atsakomybę  Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.                                     

  2. Mokinių maitinimo klausimus reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:  

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;  

2.2. Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos 

bendrabutyje, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 

6 d. įsakymu Nr. V-1642 redakcija). 

2.3. Vaikų maitinimo organizavo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394; 

2.4. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. T-240 (E)  

,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ . 

2.5. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų dydžio 

nemokamam  mokinių  maitinimui  skirtiems  produktams įsigyti nustatymo“  2014 m.  spalio  27  d. 

Nr. A-812; 

2.6. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-246 (E)  

„Dėl Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos maitinimo, medikamentų ir patalynės išlaidų 

finansinių normatyvų patvirtinimo“. 

3. Maitinimo paslaugą teikia paslaugos teikėjas, pasirinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka.  

4. Mokykloje  organizuojamas: 

4.1. nemokamas mokinių maitinimas pagal pateiktus Socialinės paramos skyriaus sprendimus; 

4.2. mokamas mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimas; 

4.3. pritaikytas maitinimas (mokamas arba nemokamas) pagal iš anksto pateiktas gydytojo 

raštiškas rekomendacijas ir tėvų, globėjų prašymus. 

 
   

                  II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
 

 5. Mokinių maitinimo grafikas sudaromas kiekvienais mokslo metais ir patvirtinamas 

mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 6. Mokyklos valgykloje matomoje vietoje turi būti skelbiama: 

 6.1 einamosios dienos valgiaraštis; 

 6.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija. 

 6.3. mokinių maitinimo grafikas.  

 7. Kasdieninius mitybos žiniaraščius pildo mokytojo, auklėtojo padėjėjos, bendrosios praktikos 

slaugytoja. 

 8. Atžymėjimas dėl mokinių maitinimo privalomas kasdien. Mokytojo padėjėjos, auklėtojo 

padėjėjos, bendrosios praktikos slaugytoja, pagal mokyklos vadovo įsakymą atsako už kasdieninėje 

mokinių apskaitoje teisingai pateiktus duomenis pasirašytinai (1, 2 priedai). 
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 9. Grupės auklėtojai, mokytojo padėjėjai, auklėtojo padėjėjai ar kiti mokinius maitinantys 

asmenys išdalina mokiniams kasdieniniame valgiaraštyje nurodytą porcijų skaičių.   

 10. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių mokinys neatvyko valgyti, o maistas užsakytas, jo maisto 

porcija atiduodama suvalgyti kitiems grupės mokiniams.  

 11. Mokytojas, grupės auklėtojas, mokytojo padėjėja, auklėtojo padėjėja, bendrosios praktikos 

slaugytoja, organizuojant mokinių maitinimą valgykloje, atsakingi už mokinių tinkamą elgesį ir 

„Kultūringo elgesio valgykloje taisyklių“ vykdymą (3 priedas).  

 12. Mokinius valgykloje maitina: grupės auklėtojai, mokytojai, mokytojo, auklėtojo padėjėjos, 

socialinė pedagogė, bendrosios praktikos slaugytoja.  

 13. Mokiniai,  gyvenantys  mokyklos  bendrabutyje,  maitinami  nemokamai  penkis  kartus per  

dieną (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, pavakariai, vakarienė).  

 14. Tėvai (globėjai), nenorintys, kad vaikui būtų skiriamas maitinimas mokykloje (išskyrus 

bendrabutyje gyvenantiems mokiniams), raštu pateikia prašymą mokyklos direktoriui. Jeigu per mokslo 

metus tėvai (globėjai) pageidauja, kad jų vaikas būtų maitinamas, raštu pateikia prašymą mokyklos 

direktoriui.   

 15. Socialinė pedagogė  tikrina patiekalo atitiktį 2-4 kartus per mėnesį ir pildo „Valgiaraščio ir 

mokinių maitinimo atitikties“ žurnalą.  
                                  

III. MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMAS  
 

 16 . Maitinimosi išlaidos neskiriamos mokiniams, kurie mokomi namuose. 

17. Mokinių nemokamą maitinimą administruoja Akmenės rajono savivaldybės 

administracija. 

18. Už suteiktą mokamo maitinimo paslaugą mokiniams, jų tėvai, globėjai atsiskaito pavedimu 

pagal išrašytą sąskaitą. 

19.  Mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, skiriama 3,19 € per dieną. 

20. Mokiniams,  besimokantiems pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo individualizuotą 

programą ir gaunantiems nemokamą maitinimą, skiriama pietums - 1,21 €;  

21. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių (darbinio 

ugdymo) individualizuotą programą ir gaunantiems nemokamą maitinimą, skiriama pietums - 1,47 €.     

 22. Ventos socialinės globos namų mokiniai maitinami pagal 2015 m. balandžio 7 d. sutartį Nr. 

ST-57.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

23. Aprašas keičiamas arba naikinamas atsižvelgiant į pasikeitusias mokinių maitinimo sąlygas 

ar kitas aplinkybes. 

      _____________________   

 

 

SUDERINTA  

Mokyklos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-3
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     1 priedas 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO  MOKYKLA 

 
Formos užpildymo tvarka: 

Maitinimas užsakomas tai dienai iki 900 val.    KASDIENINĖ MOKINIŲ NEGYVENANČIŲ BENDRABUTYJE MAITINIMO APSKAITA
  

Forma netaisoma.                                                          20__ METAI ______________________ MĖN. 

Sutartinis žymėjimas: L-guli ligoninėje, serga;                

D-sausas davinys; N-išeiginė, neužsakyta (atostogos)    ______________________ KLASĖ 

Ps.-pusryčiai; Pr-priešpiečiai; P-pietūs; (-)-nepriklauso 

 
Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Tipas Mėnesio dienos Maitini

mo 

dienų 

skaičius 

Suma 

Eur 

1.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Iš viso  

2.   
                                 

3.   
                                 

4.   
                                 

5.   
                                 

6.   
                                 

7.   
                                 

8.   
                                 

9.   
                                 

10.   
                                 

11.   
                                 

12.   
                                 

13.   
                                 

14.   
                                 

15.   
                                 

16.   
                                 

17.   
                                 

18.   
                                 

19.   
                                 

20.   
                                 

iš jų: pusryčiai arba priešpiečiai 
                                 

pietūs 
                                 

 

 

 

   (atsakingo asmens pareigos)                                                                               (parašas)                                                                                                 (vardas ir pavardė) 
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                                                                        2 priedas  

         AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLA 

 
Formos užpildymo tvarka: 

Maitinimas užsakomas tai dienai iki 800 val.    KASDIENINĖ MOKINIŲ GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE MAITINIMO APSKAITA  
Forma netaisoma.                                                          20__ METAI ______________________ MĖN. 

Sutartinis žymėjimas: L-guli ligoninėje, serga;                

D-sausas davinys; N-išeiginė, neužsakyta (atostogos)                         ____ GRUPĖ 

Pusryčiai-1; priešpiečiai-2; pietūs-3; pavakariai-4; vakarienė-5  

Valgo viską - + 

 
Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Mėnesio dienos Maitinimo 

dienų skaičius 

Suma Eur 

1.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Iš viso  

2.  
                                 

3.  
                                 

4.  
                                 

5.  
                                 

6.  
                                 

7.  
                                 

8.  
                                 

9.  
                                 

10.  
                                 

11.  
                                 

12.  
                                 

Iš jų: 
                                 

Pusryčiai 
                                 

Priešpiečiai 
                                 

Pietūs 
                                 

Pavakariai 
                                 

Vakarienė 
                                 

 

 

 

 (atsakingo asmens pareigos)                                                                               (parašas)                   (vardas ir pavardė) 
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      PATVIRTINTA 

      Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo   

      mokyklos 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

      įsakymu Nr. V-56 

      3 priedas  

                                              
 

     KULTŪRINGO ELGESIO BENDRABUČIO VALGYKLOJE TAISYKLĖS 
 

 

1. Prieš valgymą nusiplauname rankas.   

2. Į valgyklą einame tik su tvarkinga apranga. 

3. Į valgyklą įeiname grupėmis, klasėmis (mergaitės pirma), lydimi pedagogo, mokytojo,  

auklėtojo padėjėjo. 

4. Tyliai atsisėdame į savo vietas.  

5. Valgant laikomės tylos. Su stalo kaimynu, reikalui, esant, kalbame pusbalsiu. Į pedagogą 

ar budinčius  kreipiamės taip pat pusbalsiu.   

6. Prie  stalo  sėdime  laisvai,  ant  jo  neužsigulame  ir  nevalgome  atsilošę,  neskubame  ir  

neatsiliekame. Ant stalo rankas dedame tik iki alkūnių.     

   7. Valgant sriubą, jeigu reikia, truputį palenkti lėkštę nuo savęs.  

8. Sriubą valgome tyliai, semiant nepilną šaukštą, nesriūbčiuojant.  

9. Duoną iš lėkštės imame rankomis, bet ne šakute, ar peiliu. 

10. Pavalgę sriubą, šaukštą įdedame į lėkštę ir nunešame į „nešvariems indams“ skirtą vietą.   

11. Prie stalo peiliu nepjaustome duonos, žuvies, jokios maltos mėsos. 

12. Į burną viską dedame tik šaukštu ar šakute, bet ne peiliu.  

13. Nevalgome dideliais kąsniais.  

14. Jeigu kuris valgis toli, paprašome kaimyną paduoti, bet nesiekiame per visą stalą.  

15. Minkštus kepinėlius, jogurtą valgome šaukšteliu.  

16. Daržovių, žuvies patiekalus valgome tik šakute.    

17. Baigę valgyti, nunešame nešvarius indus į „nešvaries indams“ skirtą vietą ir padėkojame  

šeimininkėms.    

18. Budintis mokinys nuvalo stalą, sutvarko kėdes prie stalo pedagogui ar mokytojo,  

auklėtojo padėjėjai padedant.                                                                                  

19. Indus, stalo  įrankius,  maisto  dalijimo  įrankius  nurodytoje  vietoje  ant  stalo   sudeda  

virtuvės darbuotoja.   

20. Maistą išdalija pedagogas, mokytojo, auklėtojo padėjėja pagal mokinių poreikius,  

nepažeidžiant  nustatytų  mokinių  maitinimo  normų. 

21. Patiekalus  sudeda virtuvės  darbuotojos  kiekvienai  mokinių  grupei  į atskirus  indus ir  

patiekia nurodytoje grupės ar klasės vietoje ant stalo. 

22. Maistą  suvalgome  prie  stalo  valgykloje. Negalima  nešioti  iš  valgyklos  maisto, indų,  

valgymo įrankių. 
  

                                                            ______________________                             
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