PATVIRTINTA
Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos
direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-83

JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS
MOKINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (SI) GRUPĖS UGDYTINIŲ
NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurbarkų darželio-mokyklos nemokamo maitinimo mokinių ir priešmokyklinio
ugdymo (-si) grupės ugdytinių organizavimo tvarka (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis
Jurbarko rajono savivaldybės sprendimu patvirtintu 2016 m. kovo 31 d Nr. T2 – 69 „Mokinių
nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašu“.
2. Tvarkos aprašas taikomas sklandžiai organizuoti nemokamą maitinimą ugdytiniams ir
mokiniams Jurbarkų darželyje-mokykloje.
II. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVMAS
3. Darželyje - mokykloje ugdytiniai ir mokiniai nemokamai maitinami, gavus iš
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus sprendimą
apie nemokamo maitinimo skyrimą
4. Darželyje-mokykloje dokumentus dėl socialinės paramos skyrimo priima sekretorė
ir juos registruoja, o dokumentų kopijas pateikia vyr. buhalteriui, slaugytojui - dietistui, grupių
pedagogams, pradinių klasių mokytojoms.
5. Grupės pedagogas arba mokytojas žodžiu per dvi dienas nuo įsakymo kopijos
gavimo dienos žodžiu informuoja pareiškėją (tėvus, globėjus) apie nemokamo maitinimo skyrimą
(neskyrimą).
6. Pradinių klasių mokytojas, grupės pedagogas pildo nemokamą maitinimą
gaunančių ugdytinių mokinių lankomumo žurnalą.
7. Pedagogės (priešmokyklinės ugdymo grupės), vyr. virėja (Jurbarkų pradinių klasių
mokinių), Rotulių skyriaus (priešmokyklinukų ir pradinės mokyklos), pavaduotoja ugdymui
užpildo tabelius ir paskutinę mėnesio darbo dieną patvirtintus direktoriaus pateikia mokyklos
buhalteriui.
8. Darželio-mokyklos buhalteris:
8.1. pagal užpildytus tabelius užpildo kompiuterinį nemokamo maitinimo
registravimo žurnalą (pagal pateiktą formą).
8.2. vykdo lėšų, skirtų nemokamam maitinimui apskaitą.
9. Darželio-mokyklos dietistas-slaugytojas ir vyr virėjas:
9.1. sudaro atskirą nemokamą maitinimą gaunančių priešmokyklinukų ir mokinių
valgiaraštį (Rotulių skyrius), o Jurbarkų darželyje-mokykloje vyr. virėja.
9.2. atsako už valgiaraščio derinimą, maisto gaminimo proceso kontrolės užtikrinimą
ir maisto kokybę.
9.3. 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.
10. Sandėlininkas maisto produktus išduoda pagal nemokamai maitinamų vaikų
valgiaraštį .
11.Vyriausiasis buhalteris:
11.1. teikia paraiškas lėšoms mokinių nemokamam maitinimui pervesti.
11.2 teikia Finansų skyriui ataskaitą ( Nr.2) apie biudžeto vykdymą.
11.3 iki kiekvieno mėnesio 5 d. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
rūpybos skyriui pateikia nemokamo maitinimo apskaitos žurnalą ir kitus reikalingus duomenis
pagal poreikį.
12. Mokyklos direktorius:
12.1. paskiria asmenis atsakingus už nemokamo maitinimo organizavimą ir
administravimą;
12.2 atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą
panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
12.3. kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų
higienos normų reikalavimus.
II.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Su nemokamo maitinimo organizavimu susiję darbuotojai atsako už nemokamą
maitinimą gaunančių vaikų apskaitos teisingumą ir laiku duomenų pateikimą Finansų ir
Socialiniam skuriui.
14. Mokinių nemokamo maitinimo kainas nustato Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktorius.

