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PATVIRTINTA 

Kauno r. Neveronių gimnazijos direktoriaus 

2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-22 

 

 

KAUNO R. NEVERONIŲ GIMANZIJOS  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno rajono Neveronių gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis Kauno r. savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-13 

,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686 įstatymu. 

  

II. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS / NUTRAUKIMAS 

1. Pareiškėjas dėl nemokamo maitinimo mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios 

vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į savivaldybės, kurioje gyvena, seniūniją 

Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarka. 

2. Mokiniams mokykloje nemokamas maitinimas skiriamas, peržiūrint informaciją apie 

priimtus sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo Socialinės paramos šeimai informacinėje 

sistemoje (toliau – SPIS). Socialinis pedagogas informuoja klasės auklėtoją ir / ar mokinį, kuriam 

skirtas nemokamas maitinimas gimnazijoje.  

3. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo dienos, kada gautas sprendimas iš 

seniūnijos apie nemokamo maitinimo skyrimą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje 

(toliau – SPIS), iki mokslo metų pabaigos. 

4. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali 

kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros 

atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali 

kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos. 

5. Jei nemokamas maitinimas mokiniui būtinas ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) 

nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio 

gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai 

mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla. 

6. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, nutraukus sutartį su Kauno r. 

Neveronių gimnazija, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą dėl mokinio išvykimo iš 

gimnazijos. 
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7. Socialinis pedagogas informuoja seniūnijos socialinį darbuotoją dėl mokinio išvykimo 

iš gimnazijos.  

8. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis teikiamas per mokslo 

metus maisto produktų rinkiniais.  

9. Mokinys, kuris nuolat atsisako nemokamai valgyti, perspėjamas, informuojami jo 

tėvai. Situacijai nepasikeitus, mokykla informuoja seniūniją dėl netikslingo nemokamo maitinimo 

skyrimo. 

 

III. NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ADMINISTRAVIMAS 

10. Nemokamą mokinių maitinimą administruoja Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bei Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija. 

11. Gimnazijoje už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingi gimnazijos 

direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. Gimnazijoje už nemokamą maitinimą skiriamas atsakingas 

socialinis pedagogas.  

12. Nemokamo mokinių maitinimo pagrindinis (nemokamų pietų) mokinių sąrašas 

sudaromas vadovaujantis SPIS duomenimis. 

 

IV. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS 

13. Direktorius, remiantis nemokamo maitinimo žurnalu, įsakymu tvirtina nemokamai 

maitinamų mokinių sąrašą, suderina ir patvirtina perspektyvinį meniu, panaudotas lėšas.  

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro nemokamo maitinimo grafiką: 

14.1. Po 3 pamokų nemokamus pietus gimnazijos valgykloje valgo 1–5 klasių mokiniai. 

14.2. Po 4 pamokų nemokamus pietus gimnazijos valgykloje valgo 6–8, I–IV 

gimnazijos klasių mokiniai. 

15. Klasių vadovai iki trečios pamokos valgyklos vedėjai praneša apie neatvykusius 

nemokamai maitinamus mokinius.  

16. Socialinis pedagogas pateikia nemokamai maitinamų mokinių žurnalą mokyklos 

direktoriui, valgyklos vedėjai, klasių vadovams. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną iki 12 

val., remiantis valgyklos vedėjos pateiktais duomenimis, suderintais su 1–8, I–IV gimnazijos klasių 

vadovais,  sužymi mokinių lankomumą ir pristato į Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyrių.  

17. Visuomenės sveikatos specialistas prižiūri maitinimo valgiaraščio atitiktį. Esant 

poreikiui organizuoja mokinių apklausą apie maitinimo kokybę ir organizavimą. 

18. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namuose, nemokamo maitinimo patiekalai ar 

maisto produktai atiduodami į namus. Tėvai / globėjai (rūpintojai) gali ateiti pasiimti mokiniui 
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paskirtus nemokamus pietus, esant poreikiui gali būti formuojami maisto produktų daviniai į namus 

(kiekvienas atvejis svarstomas individualiai).  

19. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, neatvykus į mokyklą dėl ligos 

ar kitų priežasčių, valgyklos vedėja suformuoja maisto davinius ir išduoda iki kito mėnesio 5 d., 

direktoriui pateikia pamokose nedalyvavusių mokinių, gavusių maisto produktų rinkinius, sąrašus ir 

sąskaitas faktūras. 

20. Nemokamai valgantiems mokiniams atiduodamas maisto produktų rinkinys, kai: 

20.1. Gimnazijoje organizuojama kultūrinė pažintinė veikla, veiklos organizatorius 

valgyklos vedėją informuoja ne vėliau kaip prieš 7 dienas; 

20.2. Pamokos nevyksta dėl egzaminų, organizuojamų išvykų ar kitų svarbių 

aplinkybių, gimnazijos administracija, išvykų organizatoriai valgyklos vedėją informuoja ne vėliau 

kaip prieš 7 dienas.  

21. Maitinimas neatiduodamas (mažinama ar stabdoma gamyba), kai: 

21.1. Paskelbta ekstremali padėtis, kelianti pavojų mokinių gyvybei ir sveikatai; 

21.2. Nustatyta ypatinga epideminė padėtis dėl staigaus ir neįprastai didelio 

užkrečiamų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose; 

21.3. Oro temperatūra yra 20 ir daugiau laipsnių šalčio. 

22. Vietoj nemokamo maitinimo jokiais atvejais negali būti išmokami pinigai. 

 

_______________________________ 

 


