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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarka
sudaryta vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS –
48 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“. Ši tvarka taikoma mokiniams, kurie mokosi Kėdainių Juozo Paukštelio
progimnazijoje, Tiskūnų J. Urbšio ir Lančiūnavos skyriuose pagal bendrojo lavinimo (pradinio,
pagrindinio ar specialiojo ugdymo) programas.
2. Šeimos, kurių vaikams reikalinga socialinė parama (nemokamas maitinimas
mokykloje, parama mokinio reikmenims įsigyti ) kreipiasi į Kėdainių rajono seniūnijų socialinius
darbuotojus pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
socialinės paramos skyriaus arba Kėdainių rajono seniūnijų sprendimus dėl socialinės paramos
mokiniams skyrimo progimnazijos socialinis pedagogas, atsakingas už mokinių nemokamo
maitinimo organizavimą informuoja mokinių (tėvus, globėjus, rūpintojus).
3. Progimnazijoje nemokamą maitinimą organizuoja direktoriaus įsakymu paskirtas
progimnazijos darbuotojas.
4. Mokinių nemokamo maitinimo elektroninę apskaitą administruoja UAB
„Eurofondas“.
II. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
5. Mokinių teisė į nemokamą maitinimą:
5.1. mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau VRP);
5.2 dėl sunkios šeimos padėties (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo,
mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos, taip pat jeigu mokinį augina
tik vienas iš tėvų arba jei mokinys yra iš socialinės rizikos šeimos) skiriami:
5.2.1. nemokami pietūs, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
mažesnės kaip 2 VRP dydžiai;
5.2.2. nemokami pusryčiai ir pietūs, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per
mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžiai;
5.3. Tiskūnų Juozo Urbšio ir Lančiūnavos skyriuose nemokamo maitinimo paslaugos
teikiamos ir priešmokyklines grupes lankantiems vaikams.
6. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:
6.1. gavus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto
valstybės tarnautojo, Kėdainių miesto seniūnijoje – miesto seniūno sprendimą, dėl socialinės
paramos mokiniams skyrimo. Ši informacija talpinama Socialinės paramos šeimai informacinėje
sistemoje (SPIS);
6.2. remiantis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) pateiktais
sprendimais, dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, progimnazijos darbuotojas, atsakingas už
mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, informuoja Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos

Tiskūnų J. Urbšio ir Lančiūnavos skyrių darbuotojus, atsakingus už nemokamo maitinimo
organizavimą;
6.3. nemokamas maitinimas (pietūs ir / ar pusryčiai) mokiniams skiriamas kitą darbo
dieną nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo
progimnazijoje ir patalpinimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) iki mokslo
metų pabaigos;
6.4. mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas vasaros atostogų metu
progimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų
mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą.
7. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą progimnazijoje iš UAB „Eurofondo“
įsigyja NFC lipdukus, kurie klijuojami ant progimnazijos mokinio pažymėjimo. Lipdukas atlieka
elektroninės apskaitos kortelės funkciją. Valgyklos vedėjai mokiniai pateikia mokinio pažymėjimą
su NFC lipduku.
8. Pakeitus ugdymo(si) įstaigą, mokiniams nemokamas maitinimas naujoje švietimo
įstaigoje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnės ugdymo(si) įstaigos
atsakingi darbuotojai pateikia pažymos apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą, kopiją ir
informuoja Kėdainių raj. savivaldybės socialinės paramos skyriaus darbuotoją, atsakingą už
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) administravimą.
9. Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
10. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas poilsio, švenčių bei atostogų
dienomis per mokslo metus, jei mokykloje vyksta šventiniai renginiai (naujametiniai karnavalai,
minėjimai, koncertai, ir kiti renginiai).
11. 1-8 klasių mokiniai progimnazijos valgykloje maitinami pagal socialinio pedagogo
sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.
III. NEMOKAMO MAITINIMO ADMINISTRAVIMAS
12. Už mokinio nemokamo maitinimo organizavimą, iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui, tikslinį
panaudojimą atsako progimnazijos direktorius, kuris vadovaudamasis Kėdainių rajono savivaldybės
mokinių nemokamo maitinimo tvarka, patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
vasario 12 d. sprendimu Nr. TS – 48 nustato mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarką
progimnazijoje ir nemokamo maitinimo administravimą, t.y. atsakingus asmenis.
13. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)
nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams gavimo, mokyklos darbuotojas, atsakingas už
nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje apie tai raštu informuoja Kėdainių raj. seniūnijų
socialinius darbuotojus arba Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos
skyriaus specialistus ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
14. Darbuotojas, atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą, Kėdainių raj.
savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistams pateikia:
14.1. iki naujo mėnesio 5 dienos pažymą apie nemokamą mokinių maitinimą,
Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) užpildo mokinių nemokamo maitinimo
registravimo žurnalą;
14.2. iki sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn. 10 d. pateikia ketvirčio mokinių
nemokamo maitinimo ataskaitą;
14.3. iki sausio 10 d. pateikia metinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą.
15. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir jo apskaitos priežiūrą ir kontrolę
atlieka progimnazijos direktorius.
________________________

