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KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą 

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijoje (toliau - gimnazija).  

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos 

aprašo, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-

152 „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas“. 

3. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas toje ugdymo įstaigoje, kurioje mokinys 

mokosi, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Pakeitus ugdymo įstaigą, nemokamas 

maitinimas naujojoje ugdymo įstaigoje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. 

Ankstesnė ugdymo įstaiga apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą pateikia pažymą ugdymo 

įstaigai, kurioje mokinys mokosi, ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau 

– Socialinės paramos skyrius). 

4. Nustatomos tokios mokinių nemokamo maitinimo rūšys, išdėstytos pagal prioritetą: 

4.1. pietūs; 

4.2. maitinimas ugdymo įstaigose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose; 

4.3. pusryčiai arba pavakariai. 

 

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Gimnazijoje direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis pedagogas, atsakingas už 

nemokamo maitinimo organizavimą.  

6. Mokinių nemokamo maitinimo grafiką (toliau – grafikas) sudaro gimnazijos 

administracija.  

8. Informacija apie grafiką kartu su valgiaraščiu skelbiama gimnazijos valgykloje.  

9. Mokiniai nemokamai maitinami atsižvelgiant į tai, kuri mokinių nemokamo maitinimo 

rūšis nustatyta: pusryčiai, pietūs.  
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10. Mokiniai maitinami tokia tvarka:  

 I-IV klasių mokiniams pusryčiai teikiami po pirmosios pamokos. 

 I-IV klasių mokiniams pietūs teikiami po trečiosios pamokos. 

11. Mokiniai, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, maitinami gimnazijos 

valgykloje.  

12. Maitinimo paslaugą teikiančios įmonės vyr. virėja pažymi žiniaraštyje, kad mokinys 

gavo maitinimą. Paskutinę savaitės dieną žiniaraščio kopija, pasirašyta jį užpildžiusio asmens, 

pateikiama socialiniam pedagogui, kuris gautus duomenis įveda į elektroninį žiniaraštį ir jį patvirtina 

kas savaitę.  

13. Už lankomumo žiniaraštyje pateiktų duomenų teisingumą atsako gimnazijos ir 

maitinimo paslaugą teikiančios įmonės vadovai. Gimnazijos vadovas lankomumo žiniaraštyje pasirašo 

po pateiktais duomenimis.  

14. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo valgiaraščio ir 

teikiamo maitinimo atitikimo patikrą vedant maitinimo atitikimo žurnalą.  

15. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, dėl pateisinamos priežasties 

neatvykusiam į gimnaziją (dėl ligos, mokymo namuose), šiltas maistas (pusryčiai ar pavakariai, pietūs) 

atiduodami į namus. Maistą iš maitinimo paslaugą teikiančios įmonės gali paimti ir mokiniui perduoti 

šeimos nariai. Šis punktas netaikomas mokiniui, jei jis gydomas ligoninėje, išvykęs į sanatoriją.  

16. Šiltas maistas į namus atiduodamas tėvams, šeimos nariams, maitinimo paslaugą 

teikiančios įmonės vyr. virėjai pateikusiems dokumentus dėl mokinio neatvykimo priežasties:  

16.1. raštišką prašymą; 

16.2. gydymo įstaigos pažymą (galioja praleidus daugiau nei 3 mokslo dienas);  

16.3. neformaliojo švietimo įstaigos pažymą.  

17. Maistas neatiduodamas:  

17.1. paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai;  

17.2. nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų 

ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose;  

17.3. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei. 

 

________________________________________________________________________ 


