PATVIRTINTA
Gasčiūnų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. V-17
MOKINIŲ MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO GASČIŪNŲ PAGRINDINĖJE
MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Joniškio r. Gasčiūnių pagrindinės mokyklos mokamo maitinimo organizavimo ir apskaitos
tvarkos aprašas (toliau –Tvarka) reglamentuoja mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės
narių maitinimo paslaugas mokykloje darbo dienomis, už kurias sumokama vadovaujantis
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-250 redakcija
su visais pakeitimais.
2. Mokykloje maitinimo paslaugas pagal šią tvarką visiems pageidaujantiems mokiniams ir
kitiems mokyklos bendruomenės nariams teikia pati mokykla.
3. Už mokinių maitinimo organizavimą mokykloje yra atsakingas mokyklos vadovas.
4. Mokykloje mokinių maitinimas organizuojamas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. V-964 su visais pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas,
sveikatos ir saugos reikalavimus.
5. Maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus mokyklos direktoriaus ir
suderintus su Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyriumi teisės aktų nustatyta
tvarka.
6. Maitinimas turi atitikti fiziologinius mokinių ir vaikų amžiaus ypatumus bei sveikos mitybos
principus.
7. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.
II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
8. Teikiant mokamo maitinimo paslaugą mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams
sudaroma galimybė laisvai pasirinkti mokyklos valgykloje pagamintus maisto produktus
(patiekalus) pagal tos dienos valgiaraštį, kuriame nurodomi patiekiami patiekalai, jų kiekiai
gramais ir kaina eurais.
9. Mokyklos valgykloje mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams pagal jų individualius
poreikius sudaroma galimybė nusipirkti į tos dienos valgiaraštį įtrauktų užkandžių, gėrimų,
vaisių ir kitos produkcijos pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.
10. Mokyklos valgykloje gaminami pusryčiai, pietūs ir pavakariai (ikimokyklinės grupės
vaikams).
11. Mokamo maitinimo paslaugos kaina nustatoma prie atlyginimo už maisto produktus
(įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) priskaičiuojant Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto antkainio dydį už patiekalo gamybą arba gatavo
produkto patiekimo ir apdorojimo sąnaudas.
12. Mokinių mokamas maitinimas organizuojamas atsiskaitant grynaisiais pinigais, naudojant
kasos aparatą. Valgykloje įrengtas kasos aparatas, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir
naudojimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d.
nutarimu Nr. 1283 (kartu su visais pakeitimais).
13. Mokykloje vykdomų stovyklų ir kitų ilgalaikių programų (švenčių, konkursų, varžybų ir
kitų renginių) bei įgyvendinamų projektinių veiklų metu mokamo maitinimo paslaugos šių
renginių dalyviams bei svečiams gali būti teikiamos ir ne darbo dienomis.

14. Už suteiktą maitinimo paslaugą atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir pavedimu pagal pateiktą
sąskaitą.
15. Grynieji pinigai už suteiktas mokamo maitinimo paslaugas įnešami į banko sąskaitą 2 kartus
per mėnesį. Grynųjų pinigų apskaita tvarkoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir
kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 (kartu su visais pakeitimais).
16. Už mokyklos valgyklos dokumentacijos tvarkymą ir pinigų apskaitą, maisto saugą
direktoriaus įsakymu skiriama vyriausioji virėja.
17. Mokyklos valgyklos gaunamų pajamų apskaita tvarkoma kaip Biudžetinių įstaigų pajamos
už atsitiktines paslaugas. Programos išlaidų sąmatą tvirtina Mokyklos direktorius.
III. MOKINIŲ APTARANAVIMAS
18. Mokiniai maitinami:
18.1. pradinių klasių mokiniai maitinami po 2-jų pamokų;
18.2. 5-7 klasių mokiniai po 3-jų pamokų,
18.3. 8-10 klasių mokiniai 4 po pamokų, jei kitaip nenustatyta direktoriaus įsakymu.
19. Ikimokyklinės grupės vaikų maitinimas: pusryčiai – 9 val., pietūs 12 val., pavakariai – 16
val.;
20. Per pertraukas arba laisvas pamokas valgykloje gali pietauti mokytojai ir mokyklos
darbuotojai, pagal atskirus susitarimus – mokyklos renginių dalyviai ir svečiai.
21. Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo išlaidas apmoka tėvai pagal Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse
įstaigose.
IV. VALGYKLOS PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
22. Maisto produktų tiekimas į mokyklą, jų laikymas, maisto gaminimas ir maisto tvarkymo
įranga turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Už tai atsakingos valgyklos darbuotojos.
23. Indai ir įrankiai plaunami naudojant tik indų plovimui skirtas priemones.
24. Naudojami valikliai, dezinfekantai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka leistini naudoti
Lietuvos Respublikoje.
25. Kontrolės prietaisai ir įrengimai naudojami, prižiūrimi ir metrologiškai tikrinami
vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo
organizavimo procesą Mokykloje, mokamas maitinimas neteikiamas.
27. Mokyklos mokamo maitinimo organizavimo kontrolę atlieka valstybės ir savivaldybės
kontrolės institucijos.
28. Mokyklos valgyklos vyriausiais virėjas kontroliuoja, ar sutartyse su tiekėjais numatytos
maisto produktų kainos atitinka nurodytas mokėjimo dokumentuose, ar tinkama maisto
produktų kokybė.
29. Komisija, sudaryta Mokyklos direktoriaus įsakymu, kontroliuoja maitinimo kokybę.
_______________________________

