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MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PĖŽAIČIŲ SKYRIUJE IR 

PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo Pėžaičių skyriuje ir priešmokyklinėje grupėje 

(gimnazijos valgykloje) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja maitinimo organizavimą 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus ir priešmokyklinės grupės  

mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo lavinimo, priešmokyklinio ugdymo bei ikimokyklinio 

ugdymo programas.  

2. Maitinimo Pėžaičių skyriuje ir priešmokyklinės grupės mokinių  tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis mokinių nemokamo maitinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos  rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 

d. sprendimu  Nr. T11 – 8 Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu 

Nr. V- 645. 

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 3. Maistas gimnazijos Pėžaičių skyriaus  ir priešmokyklinės grupės vaikams (pradinio, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus) yra ruošiamas Veiviržėnų ikimokyklinio skyriaus 

valgykloje. Maistas vežamas į Pėžaičių skyrių ir gimnazijos valgyklą specialiai transportavimui 

pritaikytuose induose. Pusryčiai ir pavakariai yra nuvežami gimnazijos transportu. Pietus savo 

asmeniniu automobiliu veža virėja, už maisto nuvežimą virėjai yra atsiskaitoma kiekvieną mėnesį 

išmokant po 80 eurų.  

4. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas vadovaujantis Savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimais.  

5. Moksleiviui išvykus į kitą ugdymo įstaigą, gimnazijos direktorius pateikia pažymą 

naujai ugdymo įstaigai apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Per tris dienas gimnazijos 

socialinė pedagogė informuoja Socialinės paramos skyrių apie mokinio išvykimą. 

6. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje koordinuoja ir prižiūri 

socialinė pedagogė. 



7. Maistą Pėžaičių skyriuje vaikams per pusryčius ir pavakarius išdalina ikimokyklinės 

grupės mokytojos padėjėja; pietus – maistą pristačiusi virėja. Gimnazijos priešmokyklinės grupės 

vaikams išdalina grupės mokytojo padėjėja.  

8. Už Pėžaičių skyriaus valgyklos sanitarinę – higieninę būklę yra atsakinga valytoja, 

kuriai skiriama 0,25 et. valytojos. Ji plauna valgyklos inventorių, indus bei patalpas. 

Priešmokyklinės grupės vaikai maitinami gimnazijos valgykloje, atsakinga už valgyklos sanitarinę – 

higieninę būklę gimnazijos valgyklos vyr. virėja. 

 

III.  MAITINIMO MOKINIAMS ADMINISTRAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

9. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad vaikų  maitinimas 

būtų organizuojamas pagal patvirtintus valgiaraščius. 

10. Valgykloje, matomoje vietoje, skelbiami vaikų maitinimo valgiaraščiai, jie saugomi 

visus mokslo metus. 

11. Gimnazijos socialinė pedagogė: 

11.1. atsako už nemokamai maitinamų mokinių mokykloje duomenų apskaitos tvarkymą, 

pildant mokinių maitinimo žurnalą. Užpildytą maitinimo žurnalą pateikia Socialinės paramos 

skyriui suderinti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per kito mėnesio tris darbo dienas, suderintas 

žurnalas pateikiamas  gimnazijos buhalterijai. 

11.2. atsako už nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitos teisingumą; 

11.3. atsako už teisingų duomenų pateikimą gimnazijos buhalterijai ir Socialinės paramos 

skyriui nustatytu laiku. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokinių maitinimo teikimo tvarkos aprašą keičia, pildo ar naikina gimnazijos 

direktorius. 

______________________________________________ 

 


