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Duomenų apie suteiktą socialinę paramą
mokiniams teikimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Ketvirčio mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos forma)
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

(institucijos pavadinimas)
2020 METŲ III KETVIRČIO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO
ATASKAITA
2020-10-01 Nr. ________
(data)
Marijampolė
(sudarymo vieta)
Metų
Mokinių
ketvirtis ir maitinimo rūšys
mėnesiai

1
III ketv.

2
Iš viso:

Iš jų:
pietūs
stovyklos
pusryčiai
pavakariai
Iš jų:
Liepos
mėn.

Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius

Vienos dienos
išlaidos
produktams
vienam
mokiniui, Eur.

Maitinimo
dienų skaičius

3
37

4
–

5
–

37

1,76

13,7297

–

–

Iš viso:

Iš jų:
pietūs
stovyklos
pusryčiai
pavakariai

1,760

Rugpjūčio Iš viso:
mėn.
Iš jų:
pietūs
stovyklos
pusryčiai
pavakariai

–

1,76
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–

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lė šos, panaudotos
išlaidoms
produktams
finansuoti, Eur.
6
894,08

894,08
144,32
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2
Rugsėjo
mėn.

Iš viso:
Iš jų:
pietūs
stovyklos
pusryčiai

37

–

–

894,08

1,76

13,7297

894,08

pavakariai
Papildoma informacija apie mokinių nemokamą maitinimą
1.

Nemokamus pietus gavusių mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio
ugdymo programą, skaičius per ketvirtį

2.

Nemokamus pietus gavusių mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo
programą, skaičius per ketvirtį

37

Iš jų:
pirmoje klasėje
antroje klasėje
trečioje klasėje
ketvirtoje klasėje
3.

4.

5.

Nemokamus pietus taikant savitarnos principą gavusių mokinių, nurodytų
Socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, skaičius per
ketvirtį*
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą Socialinės paramos mokiniams
įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytais atvejais, skaičius per
ketvirtį*
Panaudotos valstybės biudžeto lėšos mokinių nemokamam maitinimui
Socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punkte
nustatytais atvejais per ketvirtį, Eur*

* Savivaldybės administracija, patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens
gyvenimo sąlygas ir surašiusi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, turi teisę išimties atvejais
(ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai
bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų
ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina
bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui
per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, skirti nemokamą maitinimą
(pietus, pusryčius, pavakarius, maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje)
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

L. e. direktorės pareigas
(institucijos vadovo pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

Vyr. buhalteris (finansininkas)

_____________
(parašas)

_______________________
(rengėjo nuoroda)
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Danutė Biskienė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Žalnierukynienė
(vardas ir pavardė)
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