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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SOCIALINĖS PARAMOS 

MOKINIAMS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 
Socialinė parama Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje organizuojama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, 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“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 25 d. Nr. T-127 sprendimu 

„Dėl paramos mokinio reikmenimsįsigyti Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo“, Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 25 d. Nr. T-128 sprendimu „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo“ ir Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-25 

sprendimu Nr. T-128patvirtinto mokinių nemokamo maitinimo Alytaus miesto savivaldybės 

mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“.  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šis aprašas reglamentuoja mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas, taip pat mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymosi programas, mažas 

pajamas turinčių šeimų mokinių socialinės paramos Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje 

organizavimą, naudojant šiems tikslams skiriamas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas.  

2. Socialinę paramą mokiniams skiria Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrius ir kitų miestų ar rajonų savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriai.  

3. Socialinės paramos mokiniams rūšys:  

3.1. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki pabaigos 

(pietūs, maitinimas mokyklos organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose).  

3.2. Parama mokinio reikmėms įsigyti.  

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Nemokamas maitinimas organizuojamas tokia tvarka:  

4.1. Gavęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

sprendimą,  mokyklos socialinis pedagogas informuoja UAB „Vanilija“ direktorę.  

4.2 Mokinys įrašomas į gaunančių nemokamą maitinimą mokinių tabelį. 

4.3 Socialinis pedagogas  informuoja  mokinį ir jo tėvus, klasės auklėtoją apie mokiniui skirtą 

nemokamą maitinimą ir paduoda mokiniui nemokamo maitinimo taloną.  
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5. Maitinimosi laikas:  

5.1  Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai ir 1–4 klasių mokiniai valgo po pamokų. 

5.2. 1–4 klasių mokiniai, lankantys pailgintos darbo dienos grupę ir gaunantys nemokamą 

maitinimą, valgo po pamokų, atvedus pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai.  

5.3  5–7 klasių mokiniai valgo po 3 pamokų per pertrauką. 

5.4  8–10 klasių mokiniai valgo po 4 pamokų per pertrauką. 

6. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, nemaitinami atostogų dienomis.  

7.  Draudžiama išduoti maistą sausu daviniu. Jei mokinys serga ir nelanko mokyklos, maistas 

tėvams neišduodamas.  

8. Mokiniui, gavusiam nemokamą maitinimą ir pakeitusiam mokyklą, nemokamas maitinimas 

naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo  pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla vienam 

iš mokinio tėvų (teisėtų vaiko atstovų) pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą, 

ji pristatoma naujos mokyklos administracijai.  

 

III. MOKYKLOS VADOVAS 

 

9.   Atsako už nemokamo maitinimo paslaugos teikimą. 

10. Tikslingai naudoja nemokamam maitinimui skirtas lėšas. 

11. Paskiria už nemokamą maitinimą atsakingą asmenį (socialinį pedagogą). 

12. Tvirtina nemokamo maitinimo paslaugos teikimo dokumentus. 

 

 

IV. MOKYKLOS SOCIALINIS PEDAGOGAS 

(ATSAKINGAS  MOKYKLOJE UŽ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ ) 

 
13.  Kiekvieną savaitę rašo lėšų panaudojimo aktus. 

14.  Iki kiekvieno mėnesio 5 d. Alytaus miesto Socialinės paramos skyriui teikia informaciją 

apie praėjusį mėnesį nemokamą maitinimą gavusius mokinius (socialinės paramos šeimai 

informacinėje sistemoje). 

15.  Pagamina talonus, skirtus  mokiniams nemokamam maitinimui gauti. 

 

 

V. APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKA 

 

Aprūpinimą mokinio reikmenimis organizuoja ir vykdo Alytaus miesto ir rajonų  

savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriai.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
Ginčai dėl mokinių teisės gauti socialinę paramąsprendžiami Lietuvos Respublikos  

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

___________________________________ 

 


