
PATVIRTINTA 
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MOKINIŲ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja vaikų, lankančių Kauno Šančių mokyklą-
daugiafunkcį centrą, (toliau – mokykla), maitinimą. 

2. Šio tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas vaikų sveikatai, palankiai ir saugiai 
mitybai, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”, 
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu  Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-440 „Dėl mokinių  nemokamo maitinimo 
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei  Kauno miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-540 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 
organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:  
4.1. Ikimokyklinio ugdymo grupė(ės) – lopšelis, darželis,  priešmokyklinio amžiaus 

vaikai; 
4.2. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 

laikomas ne žemesnėje kaip +680 C temperatūroje; 
4.3. Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sutrikimo 

nulemtus, vaiko individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus 
maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 
rekomenduojamas gydytojo; 

4.4. Kitos, šiame tvarkos apraše neišaiškintos sąvokos, atitinka Maitinimo 
organizavimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir 
priešmokyklinėse grupėse 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-350, pakeistą miesto Tarybos 2014-
11-06 sprendimu Nr. T-611. 

5. Aprašu vadovaujasi Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras ir pagal Bendrojo 
lavinimo mokyklų negyvenamųjų patalpų ir kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos moksleivių 
maitinimui organizuoti sutartį dirbančios įmonės.  

 
II . IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

6. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius (toliau – direktorius), 
UAB „Ramildė“ direktorius, ikimokyklinio ugdymo grupėse dirbantis personalas yra atsakingi už 
ikimokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą. 

7. Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojama: 
7.1. Vaikų maitinimas organizuojamas ikimokyklinio ugdymo grupių patalpose, 

laikantis higienos reikalavimų, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo; 
7.2. Vaikų maitinimo paslaugos, už kurias Kauno miesto savivaldybės tarybos 

nustatytą užmokestį moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai); 
7.3. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas yra skiriamas Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo numatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės 
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams bei savivaldybės biudžeto. 
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Nemokamas maitinimas organizuojamas Savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo 
maitinimo organizavimo tvarka; 

7.4. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas yra skiriamas nuo 
sekančios dienos kai gaunamas Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos 
skyriaus sprendimas dėl socialinės paramos vaikui skyrimo; 

7.5. Pritaikytas maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymus ir 
gydytojo pažymas (Forma-027-1/a) su nurodymais apie vaikų maitinimą. 

8. 2-7 metų amžiaus vaikams maitinimas organizuojamas ne rečiau kaip kas 3,5 
valandos. Vaikai valgo pusryčius, pietus ir vakarienę. 

9. Maitinimo grafikas sudarytas tokiame laiko intervale: 
9.1. Pusryčiai – nuo 8.35 iki 9.00 val.; 
9.2. Pietūs – nuo 12.15 iki 12.30 val.; 
9.3. Vakarienė – nuo 15.30 iki 16.00 val. 

 10. Pusryčiams vaikas turi gauti  20–25 %, pietums -30–40 %, vakarienei - 20–25  % 
rekomenduojamo paros maisto raciono. 

11. Vykdant ES programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose“ vaikams papildomai patiekiami pieno produktai (pienas, jogurtas, varškė ir kt.), vaisiai. 

12. Atsižvelgiant į vaiko buvimo ugdymo įstaigoje trukmę, vaiko tėvai (kiti teisėti 
vaiko atstovai), gali pasirinkti kitokį maitinimų skaičių. Tuomet mokyklos direktoriui pateikia 
raštišką prašymą, kuriame nurodo pasirenkamus maitinimus. Vaikai, kurie mokykloje būna ne 
ilgiau 4 val.,n tėvų prašymu, gali būti nemaitinami. 

13. Apie planuojamus kito mėnesio maitinimų pakeitimus tėvai privalo informuoti iki 
einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. 

14. Jeigu vaikas nevalgo pusryčių ar vakarienės, jį privalo atvesti ar paimti iš grupės 
po/iki vaikų maitinimo laiko pradžios. 

15. Vaikams, nevalgantiems ikimokyklinio ugdymo grupėse, neleidžiama atsinešti iš 
namų užkandžių ir gėrimų. 

16. Vaikų maitinimui draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, 
kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; 
šokoladas ir jo gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs konditerijos 
gaminiai (kuriuose natrio daugiau kaip 0,4 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su 
maisto priedais; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba 
kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai 
(kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių koncentratai; rūkyta mėsa ir žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies 
gaminiai; nepramoninės  gamybos  konservuoti  gaminiai;  žlėgtainiai;  mechaniškai  atskirta mėsa 
ir jos gaminiai; subproduktai (inkstai, smegenys, plaučiai); maisto papildai; maistas, pagamintas iš 
genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO. 

17. Vaikų dienos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą 
nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir 
priešmokyklinėse grupėse: lopšelio vaikams (2-3 metų ) -  pusryčiai – 0,48  Eur, pietūs – 0,85 Eur, 
vakarienė - 0,48 Eur; darželio  (4-5(6) metų) - pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė - 
0,52 Eur. 

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 
18. Mokykloje direktorius įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už nemokamo 

maitinimo organizavimą. 
19. Mokinių nemokamo maitinimo grafiką sudaro atsakingas už nemokamą maitinimą 

asmuo. 
20. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina grafiką ir su juo supažindina maitinimo 

įstaigos vadovą pasirašytinai.  
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21. Grafikas kartu su valgiaraščiu pakabinamas maitinimo įmonės teritorijoje, gerai 
tėvams ir vaikams matomoje vietoje.  

22. Mokiniai nemokamai maitinami atskirais klasių koncentrais, vadovaujantis 
direktoriaus patvirtintu grafiku, atsižvelgiant į tai, kuri mokinių nemokamo maitinimo rūšis 
nustatyta: pusryčiai, pavakariai, pietūs.  

23. 1–4 kl. mokiniams pusryčiai ir pietūs patiekiami organizuotai. 
24. Mokiniai pusryčius valgo 8–10 val. Pietus – ne anksčiau kaip 11–14 val.  
25. Klasės auklėtojas privalo informuoti maitinimo įmonės vyr. virėją, jei tą dieną 

mokinys, gaunantis nemokamą maitinimą, neatvyko į mokyklą. Informuoti privalu po pirmos 
pamokos.  

26. 5–10 kl. mokiniai maitinami tik pateikę galiojantį mokinio pažymėjimą.  
27. Maitinimo įstaigos vyr. virėja pažymi žiniaraštyje, kad mokinys gavo maitinimą. 

Paskutinę savaitės dieną žiniaraščio kopija, pasirašyta jį užpildžiusio asmens, pateikiama asmeniui, 
atsakingam už nemokamo maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje, kuris gautus duomenis įveda į 
elektroninį žiniaraštį ir jį patvirtina kas savaitę. 

28. Už lankomumo žiniaraštyje pateiktų duomenų teisingumą atsako mokyklos ir 
maitinimo įstaigos vadovai, mokyklos vadovas lankomumo žiniaraštyje pasirašo po pateiktais 
duomenimis. 

29. Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo valgiaraščio ir 
teikiamo maitinimo atitikimo patikrą ir kartą per savaitę rengia tikrinimo aktą.  

30. Turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui, dėl pateisinamos priežasties 
neatvykusiam į mokyklą (dėl ligos, mokymo namuose), šiltas maistas (pusryčiai ar pavakariai, 
pietūs)  privalo būti atiduodami į namus. Maistą iš maitinimo įstaigos gali paimti ir mokiniui 
perduoti šeimos nariai. Šis punktas netaikomas mokiniui, jei jis gydomas ligoninėje, išvykęs į 
sanatoriją. 

31. Šiltas maistas į namus atiduodamas tėvams, šeimos nariams, pateikusiems šiuos 
dokumentus dėl mokinio neatvykimo priežasties: 

31.1. raštišką paaiškinimą; 
31.2. gydymo įstaigos pažymą (galioja praleidus iki 3 mokslo dienų); 
31.3. neformaliojo švietimo įstaigos pažymą.  
32. Maistas neatiduodamas: 
32.1. paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai; 
32.2. nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio 

užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose; 
32.3. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei. 
 

IV. RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖS IR SVARBIŲJŲ VALDYMO TAŠKŲ PLANO 
VYKDYMAS 

 
33. Mokykloje-daugiafunkciame centre turi būti vykdomas Rizikos veiksnių analizės  

ir  svarbiųjų valdymo taškų planas (toliau – RVASVT planas). Už RVASVT plano įdiegimą ir jo 
vykdymo kontrolę atsakingi mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi 
asmenys. RVASVT planą sudaro šios dalys: 

33.1. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įstaigoms. 
34. Visuomenės sveikatos specialistas  atsako už maitinimo organizavimą mokykloje-

daugiafunkciame centre pagal savo kompetenciją. Nustatęs trūkumus maitinimo organizavime, jis  
informuoja mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių. 

35. Mokykloje-daugiafunkciame centre vieną kartą per metus vykdomas maitinimo 
organizavimo vidaus auditas. Maitinimo organizavimo audite dalyvauja direktoriaus paskirti 
asmenys. 
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V. KONTROLĖ 

36. Vaikų maitinimo mokykloje-daugiafunkciame  centre organizavimo kontrolę pagal 
kompetenciją atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus 
audito skyrius, teritorinis visuomenės sveikatos centras, teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba. 

37. Mokykla-daugiafunkcis  centras, gavęs patikrinimo aktą iš kontroliuojančios 
institucijos, nedelsdamas vykdo trūkumų šalinimo veiksmus ir apie tai informuoja kontroliuojančią 
instituciją. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
38. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius supažindina vaikų tėvus su šiuo 

tvarkos aprašu. 
39. Tvarkos aprašą keičia ar naikina vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais ir kitais teisės aktais.  
40. Už šio Aprašo nuostatų laikymąsi atsakingas maitinimo paslaugos teikėjas. 
  

__________________________ 
 
 

 


