VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TVARKOS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE
2013 m. lapkričio 20 d. Nr. V - 44
Vilnius
Nuo mokslo metų pradžios stebiu moksleivių elgesį valgykloje. Valgykloje mokiniai
nuolat triukšmauja, garsiai kalba, išdykauja, ypač 1-4 klasių mokiniai. Į nuolatines direktoriaus ir
mokytojų pastabas, kad negalima triukšmauti, neštis į valgyklą vadovėlių, atlikti namų darbų ar
naudotis mobiliaisiais telefonais yra beveik nereaguojama. Mokiniai valgo netvarkingai, palieka ant
stalo daug trupinių, išpila arbatą, sriubą ir t.t. Tai dar kartą įrodo, kad kai kurių mokinių šeimose
nėra tvirtų ir gražių valgymo tradicijų. Ypatingai pavojinga yra tai, kad valgydami mokiniai garsiai
kalba arba juokiasi, išdykauja, todėl kyla grėsmė užspringti maistu.
Siekdamas užtikrinti tvarką ir drausmę valgykloje,
1. Į s a k a u visiems gimnazijos mokiniams:
1.2. Valgykloje valgyti tik pagal direktoriaus patvirtintą mokinių maitinimo grafiką,
t.y. kiekvienai klasei paskirtu laiku.
1.3. Visiems mokiniams laikytis eilės principo.
1.4. Atsargiai nusinešti prie stalo maistą, neaplieti kitų mokinių karšu maistu ar
gėrimais. Už padarytą žalą atsako mokinio šeima ir gimnazija.
1.5. Tvarkingai valgyti, netrukdyti kitiems, atsargiai naudotis valgymo įrankiais
(peiliais, šakutėmis).
1.6. Baigus valgyti sutvarkyti savo vietą: pristumti prie stalo kėdę, nepalikti ant stalo
šiukšlių, indų, trupinių.
2. D r a u d ž i u visiems gimnazijos mokiniams:
2.1. Valgykloje triukšmauti, garsiai kalbėti ir išdykauti.
2.2. Valgykloje sėdėti prie stalo daugiau nei 6 mokiniams, nes tokia yra standartinė
stalo apimtis.
2.3. Valgykloje ruošti namų darbus, skaityti knygas ir naudotis mobiliaisiais telefonais.
2.4. Laisvų pamokų metu sėdėti valgykloje ir trukdyti personalui dirbti.
2.5. Pavalgius valgykloje, vėluoti į pamokas, nes valgyklos personalas stengiasi laiku
aptarnauti visus moksleivius.

3. Budintysis mokytojas t u r i t e i s ę išprašyti mokinį iš valgyklos arba imtis kitų
drausminančių priemonių, Jei mokinys nedrausmingai elgiasi valgykloje ir nekreipia dėmesio į
direktoriaus, budinčiojo mokytojo ar valgyklos darbuotojo pastabas,
4. D r a u d ž i u mokytojams pertraukų metu bent minutei užlaikyti mokinius ir
suskambėjus skambučiui neišleisti iš klasės eiti į valgyklą jiems skirtu laiku, išskyrus atvejus, kai
mokiniai trukdė vesti pamoką ir mokytojas nespėjo laiku pabaigti pamokos ir užduoti namų darbų.

5. N u r o d a u valgyklos personalui:
5.1. Laiku atlikti privalomą medicininę patikrą.
5.2. Pateikti gimnazijos bendruomenei sveiką, šviežią, kaloringą maistą.
5.3. Neparduoti mokiniams neleistinų maisto produktų.
5.4. Patarti mokiniams, kad nevalgytų daug saldumynų.
5.5. Paruošti aiškų ir suprantamą meniu pagal higienos centro paruoštas instrukcijas.
5.6. Rūpintis indų, įrankių, darbo priemonių ir visos valgyklos švara.
6. Į p a r e i g o j u socialinę pedagogę:
6.1. Sudaryti mokytojų, budinčių valgykloje, grafiką, paskirti kiekvienai pertraukai po
2 budinčiuosius mokytojus ir kontroliuoti, kad jie tinkamai vykdytų budinčiųjų pareigas, jeigu yra
galimybė pakeisti budintį mokytoją kitu, kai jis negali tuo metu budėti valgykloje.
6.2. Atsakyti už mokinių nemokamą maitinimą ir kartu su gimnazijos direktoriumi
stebėti ar gimnazijoje nėra alkanų vaikų, kurie nedrįsta apie tai pasakyti.
6.3. Vesti kartu su valgyklos direktore i tvarkingą nemokamo maitinimo apskaitą.
7. Į p a r e i g o j u 1-12 klasių auklėtojas paskelbti šį įsakymą mokiniams ir jų tėvams.
8. Įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 25 d.
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