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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 

 SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO TVARKOS  

APRAŠAS 

 

Alytaus Panemunės progimnazijoje socialinė parama organizuojama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

vasario 27 d. Nr. T-41 sprendimu „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių 

nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ ir kitais teisiniais norminiais aktais. 

 

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 Panemunės progimnazijoje 

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

2. Socialinę paramą mokiniams skiria Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius, kitų miestų ar rajonų savivaldybių administracijos Socialinės paramos 

skyriai. 

3. Socialinės paramos mokiniams rūšys: 

3.1. nemokamas maitinimas: pietūs, maitinimas mokyklos organizuojamose dieninėse 

vasaros poilsio stovyklose. 

3.2. parama mokinio reikmėms įsigyti. 

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Nemokamas maitinimas organizuojamas ir teikiamas mokykloje: 

4.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

4.2. nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams 

skyrimo gavimo mokykloje direktoriaus įsakymu nuo sekančios dienos iki mokslo metų pabaigos; 

4.3. mokslo dienomis, bei vasaros atostogų metu mokyklose organizuojančiose 

dieninės vasaros poilsio stovyklas;   

4.4. su mokyklos direktoriaus įsakymu supažindinama mokinio, kuriam skirtas 

nemokamas maitinimas auklėtoja ir  UAB „Genutės sodyba“ direktorė; 

4.5.  auklėtoja informuoja savo klasės mokinį ir jo tėvus apie jam skirtą nemokamą 

maitinimą ir nemokamo maitinimosi tvarką; 

4.6. socialinis pedagogas kiekvieno mėnesio paskutinę mokslo dieną išdalina 

mokiniams pietų talonus už visą einamąjį mėnesį arba už visus mokslo metus. Priešmokyklinės 

grupės ir 1-4 klasių mokiniams socialinis pedagogas maitinimo talonus išdalina, pats asmeniškai, 

kiekvienam mokiniui nuvykus į jų klasę. 5-8 klasių mokiniai maitinimo talonus pasiima patys 

atėję į socialinio pedagogo kabinetą. Mokinys, pasiėmęs nemokamo maitinimo talonus, pasirašo 

registracijos žurnale. 

5. Mokiniai maitinasi: 



5.1. priešmokyklinės grupės, 1-4 klasių mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, 

valgo pirmos ilgosios pertraukos metu; 

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. 5-8 klasių mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, valgo antros ilgosios 

pertraukų metu, po pamokų arba laisvų pamokų metu. 

6. Mokiniai gaunantys nemokamą maitinimą, nemaitinami atostogų dienomis, 

draudžiama mokiniams išduoti maistą sausu daviniu. Jei mokinys serga ir nelanko mokyklos 

maistas tėvam neišduodamas. 

7. Mokiniui, gavusiam nemokamą maitinimą ir pakeitus mokyklą, nemokamas 

maitinimas kitoje 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, kurią įteikia naujosios mokyklos administracijai. 

6. Už nemokamo maitinimo tabelių pildymą ir duomenų pateikimą atsakinga UAB 

„Genutės sodyba“ direktorė. 

7. Nemokamo maitinimo dokumentaciją tvarko mokyklos direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 

8. Mokykla teikia nemokamo maitinimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

III. APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKA 

 

9. Aprūpinimą mokinio reikmenimis organizuoja ir vykdo  miestų ir rajonų 

savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriai. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Ginčai dėl mokinių teisės gauti socialinę paramą sprendžiami Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


