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PLUNGĖS RAJONO  

ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ MAITINIMO TVARKA 

 
I. BENDROJI DALIS 

1. Už maitinimo apskaitą atsakinga socialinė pedagogė. 

2. Mokinių maitinimą organizuoja VŠĮ „Bruneros“. Už organizuojamo maitinimo 

priežiūrą atsakinga visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

3. Mokiniai maitinami po 3 pamokų: 

• 10.40 val. valgo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai; 

• 10.55 val. valgo 1 klasės mokiniai; 

• 11.05 val. valgo 2-4 klasių mokiniai; 

• 11.15 val. valgo 5-10 klasių mokiniai. 

4. Per pertraukas valgykloje budi mokytojas. 

5. Indus mokiniai nusineša patys. 

 
II. NEMOKAMO MAITINIMO TVARKA 

 

6. Mokinių tėvai (teisėti vaiko atstovai) norintys, kad jų vaikai gautų nemokamą 

maitinimą, kreipiasi į Plungės socialinės paramos skyrių. 

7. Pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 

sprendimą mokyklos direktoriaus įsakymu tvirtina nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

sąrašus. 

8. Nemokamo maitinimo apskaita vedama nemokamo maitinimo sistemoje spis 

http://www.spis.lt/nm/.  

9. 15 dienų valgiaraštį, suderintą su VŠĮ „Bruneros“ skyriaus vadovu ir Telšių visuomenės 

sveikatos centro Plungės skyriaus atstovu, tvirtina mokyklos direktorius. 

10. Valgykloje yra valgiaraštis, kurį tvirtina visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

11. Prieš pirmą pamoką, nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai, atsižymi pas socialinę 

pedagogę. 

12. Išvykstant iš mokyklos (ekskursijos, žygiai ir kt.) klasių auklėtojai prieš 5 darbo dienas 

informuoja socialinę pedagogę apie nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičių. 

 

III. MOKAMO MAITINIMO TVARKA 

 

13. Mokinių tėvai (teisėti vaiko atstovai) norintys, kad jų vaikai gautų mokykloje 

maitinimą, pasirašo maitinimo paslaugų sutartį pas socialinę pedagogę. 

14. Dieną prieš maitinimą, mokiniai iš valgiaraščio pasirenka patiekalą ir atsižymi pas 

mokyklos virėją. 

15. Kiekvieno mėnesio pradžioje už mokamo maitinimo paslaugas tėvai (teisėti vaiko 

atstovai) turi sumokėti pagal VŠĮ „Bruneros“ pateiktą sutartyje sąskaitą.  

 

 

 

http://www.spis.lt/nm/


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Su tvarkos aprašu klasės auklėtojai supažindinami pasirašytinai. 

17. Klasių auklėtojai supažindina mokinių tėvus (teisėtus vaiko atstovus) su maitinimo 

tvarka. 

18. Su šiuo aprašu Mokyklos bendruomenė supažindinama skelbiant jį viešai Mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

______________________________________________________ 


