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1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir karantino metu sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-08-19 

rekomendacijomis Nr. (1.1.11 E-02) SD-4332, Nr. SR-3842 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės 

rekomendacijos“.  

2. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino, saviizoliacijos 

laikotarpiu, sustabdžius kontaktinį ugdymo organizavimo procesą mokykloje išduodami maisto 

daviniai. 

3. Mokyklos vadovas ir darbinės komisijos nariai (socialinis pedagogas, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkui ir valgyklos vyr. virėja.) yra atsakingi už 

nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio 

karantino ir saviizoliacijos metu. Socialinis pedagogas (jam nesant direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkui): 

3.1. parengia ir nuolat papildo mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas 

mokykloje sąrašą. Papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius tėvų (globėjų – 

rūpintojų) telefono numerius; 

3.2. parengia raštą maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei dėl maisto davinių poreikio. 

Informuoja mokyklos valgyklos vyr. vyrėją bei suderina maisto davinių išdalinimo datą ir laiką; 

3.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą telefonu 

ar kitu būdu. Išsiaiškina, ar visos šeimos turi galimybę atvykti į mokyklą jų atsiimti. Jeigu šeima 

neturi galimybės atsiimti maisto davinio mokykloje, suderina maisto davinių pristatymą į mokinio 

namus ar kitą vietą; 

3.4. maisto daviniai išdalinami 1-2 kartus (kas 2 savaites) per mėnesį (atsižvelgiant į 

maitinimo dienų skaičių). Valgyklos vyr. virėja suruošia maisto davinius kiekvienam vaikui 

atskiruose maišeliuose ir perduoda mokyklos socialinei pedagogei. Tą pačia dieną maisto daviniai 

išdalinami mokyklos vestibiulyje pagal su tėvais (globėjais - rūpintojais) suderintą laiką. Maisto 

daviniai išdalinami tėvams (globėjams, rūpintojams) ar jų paskirtiems asmenims (socialiniams 

darbuotojams, pilnamečiams vaikams ir kt). Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinio 

mokykloje, tą pačią dieną maisto daviniai pristatomi į mokinio namus mokyklos mikroautobusu. 

Maisto daviniai paliekami prie gavėjų durų (iš anksto susiderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

3.5. esant palankioms oro sąlygoms maisto daviniai dalinami mokyklos kieme (prie 

paradinių durų). Lauke pastatomas stalas ar suoliukas ir ant jų sudedami maisto davinių paketai, 

kuriuos tėvai (globėjai, rūpintojai) ar jų paskirti asmenys (socialiniai darbuotojai, pilnamečiai vaikai 

ir kt) pasiima; 
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3.6. visuomenės sveikatos specialistė koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms 

vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms bei patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų 

lėšų sumą. Kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos 

normų reikalavimus. Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl maisto davinių įvairovės, dalinimo 

organizavimo; 

4. Maisto davinius suruošiantys, dalijantys ir gaunantys asmenys privalo laikytis šių 

taisyklių:  

4.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, veido apsaugos kaukes, vienkartines 

pirštines ir dezinfekcinį skystį);  

4.2. plauti rankas muilu ir (ar) dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis 

priemonėmis; 

4.3.  dalijimo vietoje dažniausiai liečiamus paviršius (durų rankenos, paviršiai, ant kurių 

dedami maisto produktai, ir t. t.) valyti ne tik drėgnu būdu, bet ir dezinfekcinėmis priemonėmis. 

5. Mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu sąlygos skelbiamos mokyklos interneto svetainėje. 
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