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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo VYKDYMO tvarkos aprašas, Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijoje,  parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įstatymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įstatymu Nr. V-998 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje. 

3. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas gimnazijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo. 

 

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  

VYKDYMAS GIMNAZIJOJE 

 

 4. Nemokamas mokinių maitinimas organizuojamas gavus  Savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus sprendimą. 

5.  Mokinių nemokamas maitinimas vykdomas nuo mokslo metų pradžios arba nuo 

kitos dienos, kai gimnazijoje gaunama informaciją apie priimtą sprendimą iki mokslo metų pabaigos, 

išskyrus mokinių atostogų laiką. 

6. Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo pildo SPIS - nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą internetu. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, pateikia Socialinės paramos ir 

sveikatos priežiūros skyriui visą informaciją. 

7. Mokiniui, kuriam yra paskirtas mokymas namuose arba savarankiškas mokymasis, 

nemokamas maitinimas organizuojamas, jei mokinys gali pats ateiti į gimnazijos valgyklą pavalgyti. 

Jei mokinys pats negali ateiti į gimnazijos valgyklą pavalgyti, jo tėvai, globėjai/rūpintojai gali ateiti 

pasiimti mokiniui paskirtus nemokamus pietus. 

8. Mokiniui nutraukus sutartį su gimnazija, mokinys nemokamai nebemaitinamas šioje 

institucijoje. Gimnazija informuoja Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių bei naują 

mokyklą, į kurią mokinys išvyksta, apie teisę gauti nemokamą maitinimą. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Valgiaraščius, 15 dienų laikotarpiui, suderintus su teritorine visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaiga, patvirtina gimnazijos direktorius. 

10. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje 

www.vilkaviskioausra.eu  
11. Nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarka įsigalioja nuo jos 

patvirtinimo dienos.  
 

http://www.vilkaviskioausra.eu/

