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1. Maitinimas valgykloje vykdomas laikantis nustatyto grafiko: 

1.1. po 1 pamokos – pusryčiai; 

1.2. po 3 pamokos – pietūs 1-4 gimnazinių klasių (pagal išankstinį apmokėjimą) ir 

nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams; 

1.3. po 4 pamokos – pietūs 1-4g klasių mokiniams; 

1.4. valgyklos bufetas aptarnauja gimnazijos mokinius nuo 9.00 val. iki 14.30 val. 

2. Gimnazijoje nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Visagino 

savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės 

mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio 

reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 

30 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo 

Nr. TS-29 mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio 

reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimu bei Visagino savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 

TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino 

savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimu, 

priimtu 2016-01-28. 

3. Gimnazijos valgyklos valgiaraštis sudaromas laikantis Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymų, nutarimų: 

3.1. į valgiaraštį įtraukiami „Tausojantys“ ir „Augaliniai“ patiekalai; 

3.2. produktų sanitarinę būklę tikrina gimnazijos vidaus audito komisija ir Visagino 

valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

3.3. valgiaraštį kasdien patvirtina mokyklos socialinė pedagogė. 

4. Mokiniai, gyvenantys Visagino paramos vaikui centre, nemokamai maitinami pagal 

sutartį. 

5. Per pietų pertraukas valgykloje budi mokytojai. 

6. Socialinis pedagogas atsakingas už nemokamai maitinamų mokinių lankomumo 

apskaitą, žiniaraščio vedimą ir tvarką valgykloje. 
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7. Už mokinių maitinimo kokybę atsako mokinių maitinimo padalinio vadovė Olga 

Tverdovskaja, kuri veikia gimnazijoje pagal pareiginę instrukciją. 

8. Klasių auklėtojai surenka lėšas iš mokinių mokamam maitinimui ir veda valgančiųjų 

apskaitą.  

9. Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje mokiniai maitinami Visagino savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus nutarimu skirti nemokamą maitinimą  mokiniams, 

kurių šeimos pajamos atitinka teisės aktais nustatytas normas. 

10. Teisę į nemokamus pietus ar sausą davinį (prioritetą suteikiant nemokamiems 

pietums) atostogų metu ir vykstant į ekskursijas, olimpiadas, varžybas bei konkursus per mokslo 

metus turi mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 

VPR dydis. (Sausą davinį mokiniai atsiima prieš atostogas, ekskursijas, olimpiadas, varžybas bei 

konkursus). 

11. Sausą davinį mokinių maitinimo padalinio vadovė atiduoda produkto gamintojo 

įpakavime bei valgykloje naudojančiuose polietileniniuose fasavimo maišeliuose maisto 

produktams (UAB „Amber Paper“ išduota 2018-06-25 atitikties deklaracija Nr. BP (213) – 

2506/2018 „Dėl medžiagos skirtos tiesioginiam sąlyčiui su maisto produktais“). 

12. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius yra kasdien patikslinimas. 

13. Per visus mokslo metus nemokamai maitinamų mokinių skaičius yra kintamas 

priklausomai nuo atvykusių ar išvykusių mokinių skaičiaus. 

14. Su nemokamai maitinamų mokinių sąrašu individualiai supažindinami klasių 

auklėtojai ir mokiniai, sąrašas pateikiamas gimnazijos mokinių maitinimo padalinio vadovei. 

15. Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2016-05-27 raštu Nr. SR-2479 „Dėl mokslininkų pateiktų pasiūlymų “ organizuojant 

ir vykdant nemokamą maitinimą gimnazijoje. 

16. Gimnazijoje veikia nemokamo maitinimo komisija, kuri sprendžia visas su mokinių 

maitinimu iškylančias problemas. 

___________________ 


