PATVIRTINTA
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. 1.24.V-73
VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ MAITINIMO IR NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Maitinimas valgykloje vykdomas laikantis nustatyto grafiko:
1.1. pietūs gimnazijoje organizuojami srautais:
1.1.1. po 3 pamokos – I-II gimnazinių klasių (pagal išankstinį apmokėjimą) ir nemokamą
maitinimą gaunantiems mokiniams;
1.1.2. po 4 pamokos – III-IV gimnazinių klasių (pagal išankstinį apmokėjimą) ir
nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams;
1.2. pavakariai:
1.2.1. po 5 pamokos – I-II gimnazinių klasių mokiniams pavakariai;
1.2.2. po 6 pamokos – III-IV gimnazinių klasių mokiniams pavakariai;
1.3. valgyklos bufetas aptarnauja I-IV gimnazijos mokinius nuo 9.00 val. iki 14.30 val.
per turimas laisvas pamokas ir jiems skirtas pietų pertraukas;
1.4. mokiniai valgykloje turi teisę valgyti savo atsineštą maistą jų srauto pietų pertraukos
metu.
2. Gimnazijoje nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių
nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti
tvarkos aprašų patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr.
TS-140 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir
Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimu
bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d.
sprendimu Nr. (1.1.11.E-02)SD-4332 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo
ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų“ ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. (15.3E-24) SD-453 „Dėl mokinių
nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar)
karantino metu metodinių rekomendacijų“ papildymu.
3. Gimnazijos valgyklos valgiaraštis sudaromas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymų, nutarimų:
3.1. į valgiaraštį įtraukiami „Tausojantys“ ir „Augaliniai“ patiekalai;
3.2. produktų sanitarinę būklę tikrina gimnazijos vidaus audito komisija ir Visagino
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
3.3. valgiaraštį kasdien suderina gimnazijos socialinė pedagogė.
4. Mokiniai, gyvenantys Visagino paramos vaikui centre, nemokamai maitinami pagal
sutartį.
5. Socialinis pedagogas atsakingas už nemokamai maitinamų mokinių lankomumo
apskaitą, žiniaraščio vedimą SPIS sistemoje ir tvarką valgykloje.
6. Už mokinių maitinimo kokybę atsako mokinių maitinimo padalinio vadovė Olga
Tverdovskaja, kuri veikia gimnazijoje pagal pareiginę instrukciją.
7. Mokinių tėvai (globėjai / rūpintojai), norintys vaikui užsakyti mokamą maitinimą
pasirašo sutartį. Sutartis pasirašoma 2 egz. (viena – tėvams, kita – gimnazijai).
8. Mokamas maitinimas organizuojamas pagal kiekvienos klasės pateiktą užsakymų
taloną, kurį pildo klasės auklėtojas arba jo paskirtas atsakingas asmuo ir pateikia valgyklai iki 9.00
val.
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9.
Klasių
vadovai
koordinuoja
mokinių, jų tėvų (globėjų / rūpintojų) atsiskaitymą
už valgyklos paslaugas – maitinimą kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir pateikia gimnazijos
buhalterijai mokinių vardinį sąrašą, nurodydami, kiek dienų kas valgė pagal mokinių mokamo
maitinimo dienų žiniaraštį.
10. Buhalterija veda mokamo maitinimo apskaitos žiniaraštį.
11. Laiku neatsiskaičius, mokamas maitinimas tam asmeniui nutraukiamas.
12. Likusi nepanaudota suma (jei mokinys sirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvavo
ugdymo procese) perkeliama į kitą mėnesį (mokinio tėvams (globėjams / rūpintojams) ir reikės
mokėti mažesnę sumą.
13. Mokslo metų pabaigoje (arba mokiniui išvykus iš gimnazijos – mėnesio pabaigoje)
nepanaudota / likusi suma grąžinama į mokinio tėvų (globėjų / rūpintojų) nurodytą sąskaitą (tėvai
turi pateikti buhalterijai prašymą dėl lėšų grąžinimo ir nurodyti sąskaitos rekvizitus).
14. Teisę į nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio
stovyklose turi mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam
gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip
1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio:
14.1. atsižvelgiant į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
(toliau – Socialinės paramos skyrius) atliktą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio
asmens gyvenimo sąlygų patikrą ir surašyto buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išvadas,
mokiniai turi:
14.1.1. teisę į nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio
stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės nei 1,5 VRP, bet
mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, ir kai:
14.1.1.1. motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);
14.1.1.2. bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra
neįgalus;
14.1.1.3. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
14.1.1.4. vaikas (vaikai) yra netekęs (-ę) maitintojo;
14.1.1.5. bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė
nelaimė ir kita);
14.1.1.6. vieno iš bendrai gyvenančių asmenų ligos atveju.
14.1.2. gimnazijai pateikus prašymą, teisę į nemokamus pusryčius, pietus, pavakarius,
maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam
asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžiai, ir kai:
14.1.2.1. mokinys patiria socialinę riziką;
14.1.2.2. mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;
14.1.2.3. motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), vaikas (vaikai) yra netekęs (-ę)
maitintojo;
14.1.2.4. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
14.1.2.5. bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra
neįgalus;
14.1.2.6. bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė
nelaimė ir kita);
14.1.2.7. vieno iš bendrai gyvenančių asmenų ligos atveju.
15. Nemokamas maitinimas skiriamas:
15.1. I-III gimnazijos klasių mokiniams nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų
ugdymo proceso pabaigos;
15.2. IV gimnazijos klasės mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo
metų pradžios iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
16. Mokinių nemokamas maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto
davinius, skirtus maitinti ne gimnazijoje, poilsio stovykloje šiais atvejais:
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16.1. ne ilgesnėms kaip 1 dienos išvykoms į varžybas, mokomųjų treniruočių
stovyklas ar kitus renginius;
16.2. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu, jei tuo metu
sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas gimnazijoje, poilsio stovyklose;
16.3. kai vaikui teisės aktų nustatyta tvarka skirtas mokymas namuose;
16.4. jei organizuojamas nemokamas maitinimas vaikams, kuriems reikalingas
pritaikytas maitinimas, tačiau pritaikyto maitinimo patiekalų pagaminti arba organizuoti gamybą
nėra galimybių.“
16.5. jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per
laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas
teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki
brandos egzaminų sesijos pabaigos.
17. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius yra kasdien patikslinimas.
18. Per visus mokslo metus nemokamai maitinamų mokinių skaičius yra kintamas
priklausomai nuo atvykusių ar išvykusių mokinių skaičiaus.
19. Su nemokamai maitinamų mokinių sąrašu individualiai supažindinami klasių vadovai
ir mokiniai, sąrašas pateikiamas gimnazijos mokinių maitinimo padalinio vadovei.
20. Dėl mokinių maitinimo iškylančius klausimus ir problemas sprendžia gimnazijos
vaiko gerovės komisija bei gimnazijos taryba.
___________________

