
PATVIRTINTA 

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. 

įsakymu Nr. V-63(1.2) 

 

Priedas Nr. 1 

 

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS  

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija (toliau – gimnazija) ugdytinių/mokinių maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – maitinimo tvarkos aprašas) reglamentuoja maitinimo 

gimnazijoje organizavimo tvarką.  

2. Maitinimo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti sveikatai palankaus ugdytinių/mokinių 

maitinimo paslaugą gimnazijoje. 

3. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ūkiui koordinuoja ugdytinių/mokinių maitinimo 

organizavimą.  

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠYS 

 

4. Nemokamas maitinimas:  

4.1. pusryčiai priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio grupių ugdytiniams;  

4.2. pusryčiai 1-4, 5-8, I-IV g. klasių mokiniams;  

4.3. priešpiečiai 1-4, 5-8 klasių mokiniams;  

4.4. pietūs priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams;  

4.5. pietūs 1–4, 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniams.  

5. Mokamas maitinimas: 

5.1. pusryčiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

5.2. priešpiečiai ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams;  

5.3. pietūs ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams;  

5.4. pietūs 1–4, 5-8, I-IV g. klasių mokiniams;  

5.5. pietūs pailgintos dienos grupės ugdytiniams;  

5.6. vakarienė ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Maitinimui organizuoti gimnazijoje bei gimnazijos Šakynos skyriuje skiriami darbuotojai 

gimnazijos direktoriaus bei Šakynos skyriaus įgalioto asmens įsakymu.  

7. Maitinimas vykdomas gimnazijos ir Šakynos skyriaus  valgyklose, laikantis teisės aktų 

nustatytų maisto saugos ir ruošimo reikalavimų, darbo dienomis pagal direktoriaus ar Šakynos 

skyriaus įgalioto asmens patvirtintą tvarkaraštį. 

8. Gimnazijoje ir Šakynos skyriuje skelbiami kasdieniniai valgiaraščiai, sveikos mitybos 

rekomendacijos.  

9. Gimnazijos ir Šakynos skyriaus valgyklos vedėjos atsakingos už valgiaraščių parengimą, 

kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius ir Šakynos skyriaus įgaliotas asmuo. 

10. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitą vykdo paskirti darbuotojai:  

10.1. priešmokyklinio  ir ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojas;  

10.2. 1-4, 5-8, I-IV klasių mokinių – gimnazijos direktoriaus ir Šakynos skyriaus įgalioto 

asmens įsakymu paskirtas darbuotojas.  



11. Kasdien raštu nemokamai valgančių mokinių skaičių gimnazijos ir Šakynos skyriaus 

valgyklų vedėjoms praneša:  

11.1. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja;  

11.2. 1-4 ir 5-8, I-IV g. klasių nemokamai maitinamų mokinių apskaitą vykdantis darbuotojas.  

12. Siekiant tenkinti nemokamai maitinamų mokinių individualius poreikius:  

12.1. maitinimas organizuojamas dalinio švediško stalo principu. Mokiniams sudaroma 

galimybė patiems pasirinkti ir įsidėti tik tam tikrų patiekalų ar jų dalių – vaisių, daržovių, salotų. 

12.2. 5–8, I-IV g. klasių mokiniai kiekvieną dieną pasirenka  patiekalą  iš perspektyvinio 

valgiaraščio  siūlomų dviejų patiekalų.  

13. Nemokamas maitinimas gali būti teikiamas:  

13.1. mokinių išvykos atveju, išduodant maisto produktų rinkinius (derina pareiškėjai ir 

išvykų organizatoriai);  

13.2. mokinio ligos atveju (gydantis namuose), esant tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymui ir 

gydytojo pažymai, atiduodant dienos davinį į namus;  

13.3. laikinai nutraukus ugdomąją veiklą mokykloje dėl ekstremalios situacijos ir/ar epidemijos 

atiduodant dienos davinį į namus.  

14. Nemokamą maitinimą pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama.  

15. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas kitoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo pirmos mokymosi dienos, mokyklai pateikus pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą 

maitinimą. 

16. Atsakingų asmenų užpildyti ir pasirašyti nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščius 

tvirtina direktorius.  

17. Nemokamai maitinamų mokinių apskaitos dokumentai (kopijos) saugomi valgyklos 

vedėjos bylose.  

18. Mokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitą vykdo:  

18.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių – ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai;  

18.2. 1-4 klasių mokinių, valgančių švediško stalo principu, – 1-4 klasių mokytojai; 

18.3. 1-8, I-IV g. klasių mokinių, valgančių savarankiškai – valgyklos vedėja.  

19. Priėmus pinigines lėšas, išduodamas kasos aparato čekis. 

20. Piniginės lėšos už mokinių maitinimą laikomos seifuose ir  įnešamos į gimnazijos  banko 

sąskaitą, skirtą maitinimui.  

21. Kiekvieną dieną ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai pildo mėnesio 

nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščius.  

22. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų užpildyti ir pasirašyti 

nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščiai derinami su valgyklos vedėja ir tvirtinami Šakynos 

skyriaus direktoriaus pavaduotojo ugdymui.  

23. Valgyklų vedėjos už nemokamam mokinių maitinimui panaudotas bei už mokamą 

maitinimą gautas lėšas, atsiskaito Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui.  

24. Gruzdžių gimnazijos direktoriaus ir Šakynos skyriaus pavaduotojo ugdymui sudarytos 

komisijos ne mažiau kaip du kartus metuose tikrina mokinių maitinimo organizavimą ir apskaitą.  

25. Mokinių maitinimas ekstremalios situacijos, karantino metu: 

25.1. ekstremalios situacijos metu mokinių maitinimas organizuojamas – iš turimo ir 

patvirtinto prekių asortimento sąrašo suformuojamas maisto davinys už 5 dienas; 

25.2. davinys bendra suma, nustatoma ir patvirtinama kiekvienais mokslo metais Šiaulių 

rajono savivaldybės nustatyta tvarka; 

25.3. maisto davinys atiduodamas vieną kartą per dvi savaites (maisto davinys už 10 dienų); 

25.4. maisto davinio atidavimo datos skelbiamos Gimnazijos bei Šakynos skyriaus 

internetiniuose puslapiuose; 

25.5 neatvykus atsiimti maisto davinio, susisiekiama su tėvais ir susitariama kada juos 

atsiims. Išimtinais  atvejais maisto daviniai gali būti pristatomi socialinio pedagogo ar valgyklos 

darbuotojų, vaiko namų adresu. 

 

 



IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ MAITINIMO TVARKA ESANT EKSTREMALIOMS 

SĄLYGOMS (KARANTINAS, EPIDEMIJA) 

 

26. Gimnazijoje maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje bei Šakynos skyriaus 

valgykloje, kuriose skirtos atskirtos erdvės skirtingų klasių mokiniams, darbuotojams maitinti. 

26.1. Valgyklose skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti, kartu pietauja tik 

tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus 

erdve: ikimokyklinių ir priešmokyklinių klasių ugdytiniai, 1-4 kl.; 5-8 kl.; I-IV g. kl. 

26.2. Valgyklose užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: 

praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo, vienkartinės 

priemonės rankoms nusišluostyti. 

26.3. Valgyklose sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, juos pasiimant ir 

nepaliečiant kitų įrankių, patalpos vėdinamos ir dezinfekuojama po kiekvieno maitinimo. 

26.4. Maitinimas mokiniams organizuojamas pertraukų metu: 

• ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių, 5-8 klasių Šakynos skyriaus mokiniai 

maitinami pagal atskirą Šakynos skyriaus direktoriaus pavaduotojos ugdymui patvirtintą 

grafiką. 

• Gruzdžių gimnazijoje maitinimas organizuojamas: po trijų pamokų vago 1-4 klasių 

nemokamą maitinimą gaunantys ir maitinimą išsiperkantys mokiniai. Jiems stalai padengiami 

valgyklos darbuotojų. 1-4 klasių mokiniai, pageidaujantys nusipirkti sulčių ar bandelių, stovi 

bendroje eilėje, laikydamiesi saugaus atstumo reikalavimų. Po 1-4 klasių mokinių maitinimo, 

valgyklos darbuotojai dezinfekuoja ir išvėdina valgyklos patalpą; 

• po 4 pamokų valgo 5-8 klasių nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai. Kiti 5-8 

klasių mokiniai, perkantys maistą, stovi bendroje eilėje, laikydamiesi saugaus atstumo reikalavimų. 

Po 5-8 klasių mokinių maitinimo, valgyklų darbuotojai dezinfekuoja ir išvėdina valgyklos patalpą; 

• po 5 pamokų valgo I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Šių klasių mokiniai, gaunantys 

nemokamą maitinimą, perkantys maistą, stovi bendroje eilėje, laikydamiesi saugaus atstumo 

reikalavimų. Po I-IV klasių mokinių maitinimo, valgyklos darbuotojai dezinfekuoja ir išvėdina 

valgyklos patalpą; 

26.5. Gimnazijoje dirbantys darbuotojai pietauti gali ne anksčiau kaip po dviejų pamokų: 

• pietauja pertraukų ar kitu laisvu metu, gimnazijos valgykloje paskirtoje erdvėje; 

• pertraukų metu gimnazijos darbuotojai stovi bendroje eilėje ir laikosi saugaus atstumo 

reikalavimų. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Valstybės biudžeto lėšų nemokamo maitinimo mokiniams panaudojimo finansinę kontrolę 

vykdo gimnazijos direktorius ir/arba jo įsakymu sudaryta komisija, Šiaulių r. savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba bei kitos įgaliotos institucijos. 

28. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

___________________ 


