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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

 MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR VALGYKLOS DARBO  

TVARKOS APRAŠAS  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau  –  Centras) mokinių maitinimo organizavimo ir 

valgyklos darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimą, 

finansavimo sąlygas ir valgyklos darbo tvarką.  

2. Centre organizuojamas nemokamas mokinių maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės bei 

savivaldybės biudžeto. Nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 

nustatyta mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka bei šiuo Aprašu.  

3. Centre visiems pageidaujantiems mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti šilto maisto.  

4. Mokiniams, turintiems sveikatos sutrikimų, gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal 

atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į pateiktas gydytojo rekomendacijas raštu (forma 

Nr. 027-1/a).  

5. Centro valgyklos vedėjas, atsižvelgdamas į fiziologinius mokinių poreikius, sveikos mitybos 

principus ir taisykles, sudaro maitinimo valgiaraščius, maitinimui reikiamų maisto produktų 

asortimentą ir atsiskaitymo už maitinimo paslaugas tvarką.  

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

6. Valgyklos darbuotojų darbo pradžia - 06.00 val., darbo pabaiga - 14.35 val.  

7. Centre sudaroma galimybė pavalgyti  pietus, kuriuos galima užsisakyti iš anksto.   

8. Neužsakomas maitinimas organizuojamas pagal tvarką.  

9. Vadovaujantis rekomenduojamu valgiaraščiu sudaromas dienos valgiaraštis, kuriame nurodomi 

patiekiami patiekalai, jų kiekiai gramais ir kaina eurais.  

10. Už maitinimo paslaugą atsiskaitoma grynais pinigais, kurie priimami ir įtraukiami į apskaitą 

pagal Kasos ir banko operacijų organizavimo tvarkos aprašą.                                                           

11. Valgykla karštu maistu prekiauja nuo 11.00 val. iki 13.30 val. Bendra eilės tvarka aptarnaujami  

mokiniai, turintys maisto talonus arba atsiskaitantys grynais pinigais.                                              

12. Pašaliniai asmenys už patiekalą atsiskaito su 30% antkainiu.  

  

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

  

13. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą, vienas iš mokinio tėvų, (globėjų, rūpintojų, kitų 

teisėtų vaiko atstovų) gali kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyrių.  



14. Nemokamas maitinimas skiriamas  I, II gimnazijos klasių, mažas pajamas turinčių šeimų vaikams 

po Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus informacijos apie  

priimtą sprendimą.   

15. Pakeitus mokyklą, nemokamu maitinimu Centre pasirūpina socialinis pedagogas ir maitinimas 

mokiniui skiriamas nuo pirmos mokymosi joje dienos. Socialinis pedagogas susisiekia su buvusia 

mokykla ir patikslina informaciją dėl nemokamo maitinimo skyrimo konkrečiam mokiniui.  

16. Nemokamas maitinimas vykdomas pagal nustatytos formos talonus (data, mokinio vardas, 

pavardė, klasė, socialinio pedagogo parašas).  

17. Mokiniai, pateikę tos dienos nemokamo maitinimo taloną valgyklos darbuotojui, aptarnaujami 

nuo 11.00 val. iki 13.00 val.  

18. Nemokamas maistas nėra kompensuojamas pinigais.  

19. Įvykus techninėms avarijoms ir nesant galimybėms mokiniams gaminti karštą maistą, Centro 

direktoriaus įsakymu maitinimas gali būti  nutrauktas.  

 

IV. NEMOKAMO MAITINIMO APSKAITOS TVARKA  

  

20. Nemokamo maitinimo vardinius talonus paruošia Centro socialinis pedagogas,  apskaitą tvarko 

Centro buhalterijos darbuotojas. 

21. Socialinis pedagogas mokiniams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą,  vardinius talonus 

išduoda pirmadieniais vienai savaitei (penkioms dienoms), apskaitą tvarko Centro buhalterijos 

darbuotojas.  

22. Mokinys, neturintis sąlygų ar nusprendęs tą dieną nevalgyti, neturi teisės perduoti vardinio talono 

kitam asmeniui.  

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

23. Centre už maitinimo organizavimą atsakingas Centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.  

24. Už nemokamo mokinių maitinimo organizavimą atsakingas Centro socialinis pedagogas, už 

apskaitą – buhalterijos darbuotojas.  

25. Už maisto produktų užsakymą, valgiaraščių sudarymą atsakingas Centro valgyklos vedėjas.   

 

  

  

            _______________________________________________________  

  

  

  

                                                                                              

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Pirmadienis–ketvirtadienis nuo 6.00 val. iki 14.45 val. 

Penktadienis nuo 6.00 val. iki 13.30 val.                  

 

  


