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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) nustato mažas pajamas turinčių šeimų vaikams nemokamo maitinimo 

organizavimą Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje (toliau – mokykla). 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu (toliau – įstatymas), jame vartojamos sąvokos atitinka įstatyme ir kituose Lietuvos  

Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašu, Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašu. 

4. Lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis priklauso nuo Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyto bazinės socialinės išmokos dydžio, kurį įsakymu tvirtina Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos direktorius. 

 

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje koordinuoja ir prižiūri mokyklos 

socialinis pedagogas, kuris, gavęs sprendimą dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo, 

informuoja apie tai klasės mokytoją, mokinį, maitinimo paslaugos teikėją. 

6. Mokykloje nemokamas maitinimas pradedamas teikti sekančią darbo dieną po Socialinės 

paramos skyriaus sprendimo (toliau – sprendimas) gavimo iki sprendime nurodytos datos ar mokslo 

metų pabaigos.  

7. Mokykloje nemokamo maitinimo paslauga teikiama atsižvelgiant į Socialinės paramos 

skyriaus sprendime nustatytą nemokamą maitinimą: 

7.1. nemokami pietūs mokykloje;  

7.2. nemokami pusryčiai ar pavakariai mokykloje; 

7.3. nemokamas maitinimas mokyklos organizuojamoje dieninėse vasaros poilsio 

stovykloje. 

8. Mokiniui, išvykusiam į kitą mokyklą, nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo 

pirmos mokymosi toje mokykloje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę 

gauti nemokamą maitinimą. 

9. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokymosi dienomis ir vasaros atostogų 

metu Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros 

poilsio stovyklose. 

10. Mokyklos socialinis pedagogas duomenis apie mokiniams teikiamą nemokamą 

maitinimą registruoja, pildo internetinį mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą. Per 

praėjusį mėnesį suteikto maitinimo duomenys žurnale užpildomi ne vėliau kaip paskutinę mėnesio 

darbo dieną. 



11. Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių yra priimamas sprendimas nemokamą maitinimą 

mokiniui nutraukti, nemokamas maitinimas neteikiamas nuo kitos dienos po sprendimo dėl 

socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo dienos. 

12. Kai mokinio, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, mokykloje nėra dėl ligos ar kitų 

priežasčių, nemokamas maitinimas neteikiamas ir mokinio nebuvimas mokykloje pažymimas 

žurnale. 

13. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.                 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo 

pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų dydis nustatomas Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu.  

15. Maitinimo paslaugos teikėjas, su kuriuo yra sudaryta mokinių maitinimo (mokamo ir 

nemokamo) paslaugų teikimo sutartis, yra atsakingas už valgiaraščių sudarymą, nemokamo 

maitinimo produktų užsakymą ir įsigijimą, patiekalų gaminimą, patiekalų išdavimą. 

16. Už Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų patiekalų gamybos išlaidoms, ir 

valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą, šio aprašo 

mokykloje laikymąsi, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą pagal savo 

kompetenciją atsako mokykla ir maitinimo paslaugos teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_________________ 

 


