PATVIRTINTA
Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos
direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-82

JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS MOKINIŲ IR
UGDYTINIŲ MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Jurbarko r.
Jurbarkų darželio-mokyklos (toliau – Mokyklos) darželio ugdytinių, mokinių organizavimą,
maitinimo išlaidų apskaitą, tėvų globėjų atsiskaitymą už vaikų maitinimą įstaigoje.
2. Mokamas maitinimas Mokykloje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, (Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.
įsakymo Nr. V-964 „Mokinių maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m.
rugpjūčio 27 d. Nr. N-998), maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas,
sveikatos ir saugos reikalavimus.
3. Už mokamo maitinimo organizavimą atsakingas mokyklos direktorius.
4. Už valgiaraščio sudarymą ir derinimą, maisto gaminimo proceso kontrolės
užtikrinimą ir maisto kokybę, apskaitą atsako direktorės įgaliotas asmuo - slaugytoja-dietistė.
5. Sudarant valgiaraščius būtina laikytis nustatytų paros maisto medžiagų ir energijos
normų ugdytiniams ir mokiniams, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.
įsakymo Nr. V-964 „Mokinių maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m.
rugpjūčio 27 d. Nr. N-998.
II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA
6. Jurbarku darželyje-mokykloje gali mokamai maitintis darželio ugdytiniai ir
mokiniai.
7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniai pagal raštišką tėvų
prašymą pasirenka maitinimų skaičių (pusryčius ir pietus, pietus ir vakarienę arba visus tris
maitinimus).
8. Užmokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių maitinimą
apskaičiuojamas vadovaujantis „Užmokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų išlaikymą Jurbarkų darželyje-mokykloje tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2015
m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V – 59.
9. Mokiniai valgo tik pietus.
10. Asmenys, atsakingi už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių,
mokinių maitinimo apskaitą, kiekvieną dieną veda šią apskaitą, kur nurodo besimaitinančių
skaičių.
11. Besimaitinančių vaikų skaičius nurodomas kiekvienos dienos valgiaraščiuose.
12. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną asmuo, atsakingas už ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokinių, maitinimo apskaitą, atiduoda direktoriaus
patvirtintą tabelį į mokyklos buhalteriją.
13. Buhalteris apskaičiuoja pagal pateiktą tabelį kiekvieno ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus ugdytinio, mokinio, maitinimo išlaidų kainą už mėnesį ir išrašo kvitą.

14. Mokestį už ugdytinių, mokinių, maitinimo išlaidas (tėvai, globėjai, darbuotojai)
turi sumokėti iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.
III. KITOS NUOSTATOS
15. Asmenys, atsakingi už mokamo maitinimo organizavimą bei apskaitos tvarkymą:
15.1. sekretorė - už prašymų priėmimą ir registraciją;
15.2. slaugytoja - dietistė ir - už valgiaraščių sudarymą ir derinimą, maisto gaminimo
proceso kontrolės ir maisto kokybės užtikrinimą, maisto gaminimo priežiūrą, apskaitą.
15.3. pradinių klasių mokytojos, grupių auklėtojos, – už tikslios apskaitos (tabelių)
pristatymą paskutinę mėnesio dieną ir tvarkingą jų vedimą.
15.4. buhalteris - už tikslų apskaitos vedimą ir išlaidų už maitinimą apskaičiavimą, už
savalaikį kvitų išrašymą (iki kiekvieno mėnesio 10 dienos), informacijos perteikimą laiku apie
nesusimokėjusius už maitinimą iki (iki kiekvieno mėnesio 30 dienos) informuoti mokyklos
direktorių.
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