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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE KARANTINO METU
1. Mokiniai maitinami gimnazijos valgykloje, laikantis sanitarinių - higieninių reikalavimų.
2. Valgykloje mokiniai perka maistą ir valgo tik pagal direktoriaus patvirtintą mokinių maitinimo
grafiką.
3. Į valgyklą leidžiama įeiti tik nurodytu laiku.
4. Visi mokiniai privalo laikytis eilės principo.
5. Stovėdami eilėse, mokiniai ir kiti asmenys privalo laikytis 1 m. atstumo.
6. Prie vieno stalo valgo tik tos pačios grupės/klasės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų
stalų turi būti užtikrintas ne mažesnis negu 2 m. atstumas.
7. Prieš valgį ir pavalgius, privaloma kruopščiai nusiplauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu
muilu arba dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.
8. Mokiniai ir kiti asmenys, esantys valgykloje privalo laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo
(kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
9. Pradinių klasių mokiniai neprivalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Visi
kiti – nevalgymo metu, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
10. Už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai ir budintys asmenys.
11. Pradinių klasių mokinius į valgyklą lydi jų mokytoja.
12. Mokiniai privalo elgtis pagal valgyklos darbuotojų teisėtus nurodymus (t.y. elgesio,
aptarnavimo, atsiskaitymo, indų grąžinimo ir kt. klausimais).
13. Mokiniai valgykloje elgiasi kultūringai.
14. Valgykloje draudžiama išdykauti, garsiai kalbėti, nepagarbiai elgtis su maistu ir valgymo
įrankiais.
15. Mokiniai su striukėmis, paltais bei kuprinėmis į valgyklą neįleidžiami ir neaptarnaujami.
16. Gimnazijos valgykloje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti ir pan.).
17. Baigus valgyti privaloma sutvarkyti savo vietą: pristumti kėdę, nepalikti ant stalo šiukšlių, indų,
maisto trupinių.
18. Pavalgius privaloma nunešti indus į tam skirtą vietą.
19. Netyčia sudaužius lėkštę arba stiklinę, išpylus maistą ant stalo ar grindų, būtina pranešti
budinčiam asmeniui ar valgyklos darbuotojui.
20. Už piktybišką elgesio taisyklių valgykloje nesilaikymą ir tyčia sugadintą valgyklos inventorių
materialiai atsakingi mokinio tėvai.

