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KELMES RAJONO ELVTRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
MOKINIU MAITTNTMOSI MOI(YKLOS VALGYKLOJE TVARKA

I. BEI\DROSIOS NUOSTATOS
l. Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos mokiniq maitinimosi mokyklos valgykloje

tvarkos (toliau - Tvarkos) tikslas - uZtikrinti mokiniq maitinimo organizavim4, tvark4 ir drausmg

mokyklos valgykloje.
2. Tvarka apibrdZiamokiniq maitinimosi mokyklos valgykloje organizavimE ir tvark4.

II. MOKINIU MAITINIMOSI ORGANIZAVIMAS
3. Mokyklos valgykloje mokiniq maitinimas organizuojamas kiekvien4 darbo dien4.

4. Valgykloje, matomoje vietoje, skelbiama:
4. 1. einamosios savaitds valgiaraidiai;
4.2.Kelmes rajono valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos numeris.

5. Socialinis pedagogas kiekvienos dienos ryl';q paZymi esandiq nemokam4 maitinim4
gaunandiq mokiniq skaidiq bei neatvykusiq i mokykl4 nemokam4 maitinim4 gaunandiq mokinig
pavardes ir nune5a valgyklos darbuotojai.

6. Mokinys, gaunantis nemokam4 maitinim4, atvykgs i mokyklq veliau, apie savo atvykim4
prane5a socialiniam pedagogui, kuris apie mokinio velavimq informuoja valgyklos darbuotojq.

7. Valgyklos darbuotojas, gavgs informacij4, apie esam4 tos dienos mokiniq gaunandiq

nemokamo maitinimo skaidiq, telefonu maist4 uZsako Kelmes,,KraZant0s" progimnazijoje;
8. UZsakyto maisto i5vyksta parve5ti mokyklos mokyklinis autobusas ! Kelmes ,,KraZantds"

progimnazij4.
9. Mokiniai kasdien gauna karSt4 ir SvieZi4 maist4.
10. Mokiniai valgykloje valgo tik nurodytu laiku:
10.1. pietiis priesmokyklinio ugdymo g{gpes,1-5 klasiq mokiniams l03s - 10ss val;
10.2. pietiis 6-10 klasiq m ,kiniams 11{u- 12uu val.
11. Po pamokq atsakingas darbuotojas paima i5 valgyklos duomenis, sutikslina su Ziniara5diu ir

rr 4rildo elektronini (SPIS) programoj e maitinimo Zurnal4.

rII. MOKINIU ELGESIO TATSYKLES MOKYKL S VALGYKLOJE
12. Mokiniai privalo: r4

12.1. eidami i valgykl4 plauti rankas;

12.2. mokinys privalo laikytis elgesio mokyklos valgykloje taisykliq;
12.3. aptarnaujami tik eileje laukiantys mokiniai;
12.4. kult[ringai elgtis prie stalo, netinkamu elgesiu netrukdyti draugams;

12.5. gerbti valgyklos darbuotojq darb4;

12.6. tausoti maisto produktus, pagarbiai elgtis su maistu;
12.7. valgyKoje draudZiama stumdyti inventoriq, ji lauZyti, triukSmauti, gadinti valgymui

skirtus lrankius.
IV. BUDEJIMO MOKYKLOS VALGYKLOJE ORGANIZAVIMAS

13. Budintys mokiniai priZiuri tvark4 valgykloje.
14. Budindiosios klases mokiniai nuneSa ne5varius indus, nuvalo stalus.

15. UZ tvark4 ir 5var4 valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai ir
mokiniai.


