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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimą Leipalingio pagrindinėje mokykloje, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymais Nr. V35-842 ir V35-841.  

2. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokyklose mokslo metų dienomis bei vasaros 

atostogų metu mokyklose organizuojant neformaliojo švietimo programas. 

 

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Nemokamam maitinimui reikalingus dokumentus mokinių tėvai (globėjai) teikia Druskininkų 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba Leipalingio seniūnijos socialinio darbo 

organizatorei. 

4. Nemokamą maitinimą mokyklos mokiniams skiria Druskininkų savivaldybės admininstracijos 

Socialinės paramos skyriaus  vedėjo sprendimais.  

5. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas: 

5.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos ir nuo kalendorinių  metų pradžios iki 

mokslo metų pabaigos; 

5.2. pateikus prašymą mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo 

mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. 

5.3 vasaros atostogų metu mokyklose organizuojant neformaliojo švietimo programas, jei 

paskutinių mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą.         

   5.4 poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus, turint tam lėšų. 

 

III.  NEMOKAMO MAITINIMO VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

 

6. Nemokamą maitinimą  Leipalingio pagrindinėje mokykloje vykdo Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimo įstatymo nustatyta tvarka  parinktas tiekėjas.  

7. Už nemokamo maitinimo organizavimą Leipalingio pagrindinėje mokykloje atsakingas 

mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis pedagogas, Leipalingio pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Liepaitė“  - priešmokyklinio ugdymo pedagogė.    

8. Nemokamo maitinimo apskaita vedama elektroniniuose mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnaluose (SPIS sistemoje), kurie pildomi kiekvieną dieną juodraštiniame variante, o 

kiekvieno mėnesio pabaigoje, suvedami į internetinį žurnalą. 



9. Siekiant užtikrinti, kad laiku būtų pagamintos vaikams porcijos ir reikiamas jų kiekis, 

socialinis  pedagogas turi: 

9.1. paruošti nemokamo maitinimo talonus kiekvienai klasei, kurį užpildo klasės auklėtojo 

paskirtas mokinys ir po antros pamokos  pateikia valgyklos vedėjai 5-8 klasės (kontroliuoja klasės 

auklėtojas), o po pirmos pamokos – pradinių klasių mokytojos.  

9.2. remiantis pateiktais talonais, tai dienai valgykla pagamina vaikams reikiamą kiekį porcijų; 

9.3. pasibaigus maitinimui,  talonus surenka socialinis pedagogas, padaro atžymas nemokamo 

maitinimo registravimo žurnale (juodraštiniame variante) ir sutikrina su valgyklos vedėja pamaitintų 

mokinių skaičių; 

9.4. mėnesiui pasibaigus, užpildomas mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas 

internete, žiniaraščiai atspausdinami, patvirtinami mokyklos vadovo ir iki sekančio mėnesio 4 d. 

pristatomas į mokyklos buhalteriją. 

10. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė atsako: 

10.1.  už  nemokamai maitinamų priešmokyklinio ugdymo vaikų duomenų apskaitos tvarkymą, 

pildant  mokinių  maitinimo žurnalą.  Užpildyto maitinimo žurnalo popierinį variantą  pateikia 

pavaduotojai ugdymui  suderinimui. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, paskutinę mėnesio darbo 

dieną,  suderintą žurnalą pateikia buhalterijai; 

 10.2. už nemokamą maitinimą gaunančių priešmokyklinio ugdymo vaikų  apskaitos 

teisingumą; 

  10.3.  už teisingų duomenų pateikimą buhalterijai nustatytu laiku. 

11. Mokykla tikslingai naudoja nemokamam maitinimui skirtas lėšas. 

12. Iki kiekvieno mėnesio 5 d. mokyklos buhalterė Savivaldybės administracijos socialinės 

paramos skyriui teikia ataskaitas apie praėjusį mėnesį panaudotas maitinimui lėšas.  

 

IV. ATSKAITOMYBĖ 

 

13. Mokyklos buhalterė  teikia ataskaitas ir, jei reikia, kitą informaciją  apie mokinių 

nemokamam maitinimui panaudotas valstybės biudžeto lėšas Savivaldybės administracijai ir veda 

atsiskaitymus su maitintojais. 

 

__________________________________ 


