PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2021-12-20 įsakymu Nr. V1.6-172

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Mokinių nemokamo maitinimo gimnazijoje organizavimo komisija (toliau – komisija)
sudaroma ir veikia vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394 „Dėl
vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
2020-08-19 raštas Nr. (1.1.11 E-02) SD-4332 Nr. SR-3842 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo
organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių
rekomendacijų“, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 patvirtintu sprendimu nr.T1-53
„Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Šilutės Vydūno gimnazijos 2021-12-20 direktoriaus įsakymu Nr. V1.6-171 patvirtintu
„Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“ ir šiuo reglamentu.
2.
Komisijos funkcijos – įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui,
tikslingo panaudojimo priežiūrą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
3.
Komisija atlieka savo funkcijas iki bus sudaryta ir pradės dirbti nauja komisija.
II SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO TVARKA
4.
Komisija savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai posėdžiuose, kurie gali būti protokoluojami.
5.
Komisijos posėdžiai planuojami kiekvieną mėnesį, sušaukti neeilinį posėdį turi teisę kiekvienas
komisijos narys.
6.
Komisija renkasi į posėdžius pirmą mėnesio savaitę svarstyti jos kompetencijai priskirto šio
reglamento funkcijas:
maitinimo talonų nurašymo ir sunaikinimo akto surašymas (1 priedas);
mokinių maitinimo organizavimo atitikties nustatytai tvarkai akto surašymas kartą per ketvirtį
(2 priedas).
7.
Apie rengiamus posėdžius visiems komisijos nariams pranešama žodžiu arba raštu.
8.
Į posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami gimnazijos vadovai, specialistai bei
rajono savivaldybės atstovai.
III SKYRIUS
KOMISIJOS DOKUMENTAI
9.
Komisijos priimti sprendimai visais posėdžiuose svarstytais klausimais gali būti įforminami
protokolais ir/ar aktais (formos pridedamos).
10. Komisijos dokumentai saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka socialinio pedagogo
kabinete.
IV SKYRIUS
ATSISKAITOMYBĖ
11. Komisija su savo sprendimais supažindina gimnazijos vadovus bei suinteresuotas institucijas
ar asmenis.
__________________________

Mokinių nemokamo maitinimo
komisijos darbo reglamento
1 priedas

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TALONŲ NURAŠYMO AKTAS
20..... -_______ - _______ Nr.
Šilutė
Komisija, sudaryta vadovaujantis 2021-12-20 Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
įsakymu Nr.V1-6-172 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo komisijos sudarymo ir jos darbo
reglamento tvirtinimo“, susidedanti iš:
pirmininko Kęstučio Mockaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
narių
Jūratės Gusevienės, socialinės pedagogės,
Vaidos Šideikienės, ūkio dalies vedėjos,
20____ m. _______________ mėn. suskaičiavo panaudotus mokinių nemokamo maitinimo talonus
ir nustatė, kad ___________________________ mėnesį nemokamai pietus gavo:
_____ mokinių pagal ___________talonus/ų/ą po 2 €, iš viso už________ €.
________________ mėnesį nemokamam mokinių maitinimui sunaudota _________ €.
Socialinės paramos skyrius 20____ m.________________ mėn. skyrė _______ €.
20___ m. _________________ mėn. lėšų likutis – _____ €.
Nemokamo maitinimo talonai sunaikinti.

Komisija:
Pirmininkas

__________________

K. Mockus

Nariai:

__________________

J. Gusevienė

__________________

V. Šideikienė

Mokinių nemokamo maitinimo
komisijos darbo reglamento
2 priedas

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PATIEKALŲ PATIKRINIMO AKTAS
20..... -_______ - _______ Nr.
Šilutė
Komisija, sudaryta vadovaujantis 2021-12-20 Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus įsakymu
Nr.V1.6-172 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento
tvirtinimo“, susidedanti iš:
pirmininko Kęstučio Mockaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
narių
Jūratės Gusevienės, socialinės pedagogės,
Vaidos Šideikienės, direktoriaus ūkio dalies vedėjos,
užtikrinant nemokamo maitinimo paslaugos tikslingą ir racionalų lėšų panaudojimą, patikrino
mokinių nemokamam maitinimui pagamintus patiekalus ir nustatė:
Patiekalai pagal dienos valgiaraštį

Išeiga
pagal
valgiaraštį
(g)

Patikrinto
patiekalo
svoris
(g)

Nemokamą maitinimą
teikiančios įmonės
apskaičiuota ir
dokumentais grįsta
kaina
(eurais)

1 patiekalas
2 patiekalas

Gėrimas
Duona
2,00 Eur
Dienos valgiaraščio patiekalų svoris atitinka / neatitinka.
Dienos valgiaraščio patiekalų kainodara atitinka / neatitinka.
Išvados ir pasiūlymai:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Komisija:
Pirmininkas

__________________

K. Mockus

Nariai:

__________________

J. Gusevienė

__________________

V. Šideikienė

