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PATVIRTINTA
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos
direktoriaus 2019 gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. V-132
JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje tvarkos aprašas,
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu bei Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr.T-89 ,,Dėl mokinių nemokamo
maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (kartu su pakeitimais,
padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-155, 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-95 ir
2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-213), reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo
organizavimą Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje, naudojant šiam tikslui iš valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skirtas lėšas ir savivaldybės
biudžeto lėšas.
2. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje nemokamas maitinimas organizuojamas pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
patvirtintą Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemą.
II. SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ
3. Mokiniai turi teisę:
3.1. Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;
3.2. Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
mažesnės kaip 2 VRP dydžiai:
3.2.1. Kai šeimos nariai turi sveikatos problemų, bet neįgalumas nenustatytas;
3.2.2. Kai mokinys arba vienas iš tėvų yra neįgalus;
3.2.3. Kai šeimoje yra tik vienas iš tėvų;
3.2.4. Kai vienas iš tėvų dirba, o kitas mokosi (studijuoja);
3.2.5. Kai mokosi trys ir daugiau tos pačios šeimos vaikų;
3.2.6. Kai vaikus augina pensinio amžiaus asmenys;
3.2.7. Atsiradus šeimoje papildomų išlaidų dėl ligos, maitintojo netekimo ar nelaimingo
atsitikimo (po gaisro ar kita);
3.3. Į nemokamus pusryčius išskirtiniais atvejais: atsižvelgiant į seniūnijos socialinio
darbuotojo surašytą bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kai vidutinės
pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės kaip 1 VRP dydžio, kai
mokinys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (pradinio, pagrindinio);
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3.4. Vasaros atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose gauti
nemokamą maitinimą, kurie paskutinį mokslo metų mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą,
be atskiro prašymo nuo progimnazijoje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios.
3.5. Nemokami pietūs, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui, neatvykus į
mokyklą, teikiami tik išimties atveju.
3.6. Mokiniui, kuris guli ligoninėje ar gydosi sanatorijoje, mokykloje nemokamas
maitinimas neteikiamas.
III. SKYRIUS
PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
4. Socialinis pedagogas:
4.1. Atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje;
4.2. Kiekvieno mokslo metų mėnesio pradžioje paruošia ir išduoda klasių auklėtojams
vardinius mokinių nemokamo maitinimo talonus. Išduotų talonų skaičių įrašo nemokamo maitinimo
talonų apskaitos žurnale;
4.3. Pasibaigus mėnesiui, grąžintus nepanaudotus talonus įrašo nemokamo maitinimo
apskaitos žurnale (Nepanaudoti talonai komisijos nurašomi pagal aktą ir sunaikinami).
4.4. Kasdien pildo internetinį mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą ir iki
kiekvieno mėnesio 5 d. Socialinės paramos skyriui pateikia užpildyto, praėjusį mėnesį, nustatytos
formos mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo kopiją, patvirtintą progimnazijos
direktoriaus parašu ir antspaudu;
4.5. Pateikia pažymą kitai mokyklai apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą, jeigu
mokinys, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, keičia mokyklą ir informuoja Joniškio
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių apie tai, kad mokinys keitė mokyklą.
5. Klasių auklėtojai:
5.1. Išdalina mokiniams nemokamo maitinimo talonus kiekvieną savaitę (Valgyklai
pateikiamas tik tos kalendorinės dienos talonas);
5.2. Nepanaudotus pusryčių ir pietų talonus grąžina socialiniam pedagogui.
6. Vyriausioji virėja:
6.1. Sudarydama valgiaraštį, vadovaujasi LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus
grupes ir teikia kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkančią maitinimo paslaugą;
6.2. Už panaudotus pusryčių ir pietų talonus atsiskaito buhalterijai du kartus per mėnesį
pateikdama prekinę – piniginę apyskaitą. Taip pat pateikia kiekvienos maitinimo dienos vidinį
važtaraštį, kuriame nurodytas maitintų mokinių skaičius (Talonai saugomi mokyklos archyve 3
metus).
7. Vyriausioji buhalterė:
7.1. Tvarko mokinių nemokamo maitinimo lėšų ir mokinių skaičiaus apskaitą ir einamųjų
metų ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 dienos savivaldybės administracijai teikia nustatytos
formos ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą ir nemokamo maitinimo išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitą; metams pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos metinę mokinių nemokamo
maitinimo ataskaitą bei nemokamo maitinimo išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą;
7.2. Nepanaudotas nemokamo maitinimo lėšas iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. grąžina
Joniškio rajono savivaldybės administracijai.
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IV. SKYRIUS
MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
8. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija nemokamą maitinimą mokiniams teikia nuo
mokslo metų pradžios iki kalendorinių metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki mokslo
metų pabaigos ( išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas).
9. Maitinimą teikti mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą, patvirtinantį
mokinių teisę į nemokamą maitinimą, gavimo progimnazijoje kitos dienos iki kalendorinių arba
mokslo metų pabaigos.
10. Mokiniai nemokamai maitinami:
Pusryčiai: 7.30 – 8.00 val.
Pietūs: 1 – 3 kl. (pradinės) po 2 pamokų,
4 – 6 kl.
po 3 pamokų,
7 – 8 kl.
po 4 pamokų,
Visų klasių mokiniai –
po 5 pamokų.
V. SKYRIUS
BAGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui mokyklose, tikslinio
panaudojimo kontrolę atlieka valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos.
12. Pastebėti piktnaudžiavimo nemokamo maitinimo talonais ar maisto niokojimo atvejai
svarstomi progimnazijos vaiko gerovės komisijoje.
___________________________

