Maitinimo sąlygos 2020-2021 mokslo metams
2020-09-01 d.
Siūlome pasirinkti:
Pusryčiai 1-4 klasės (pusryčių kaina 1,20 Eur)
Pietūs 1-4 klasės ( pietų kaina - 2,30 Eur) .
Pavakariai 1-4 klasės (pavakarių kaina – 1,50 Eur)
Su maitinimo valgiaraščiu galima susipažinti mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos valgykloje. Maitinimas
organizuojamas vadovaujantis SAM tvarkos aprašu.
Maitinimo paslaugą teikiančios įmonės informacija :
I. Turčinskienės IĮ , ,į.k. 125673048
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT237044060008144289 AB SEB Bankas
Kontaktai : vedėja: Virginija Fledžinskienė tel. +370 67238818 , el.paštas: virginija.fledzinskiene@gmail.com
Už vaiko maitinimą apmokėjimas vykdomas banko pavedimu. Apmokėjimo pavedime būtina nurodyti vaiko
vardą, pavardę, klasę.
Mėnesio maitinamų dienų skaičių dauginame iš pasirinkto maitinimo tarifo ir gauname viso mėnesio paslaugų
kainą. Susidaręs likutis (už nemaitintas dienas) minusuojamas nuo bendros sumos.
Apmokėjimas už mėnesio maitinimą yra išankstinis, t.y. užsakant maitinimą rugsėjo mėnesiui, apmokėjimas
atliekamas iki rugsėjo mėnesio 3 dienos, o už sekantį mėnesį turi būti sumokėta išanksto iki einamojo mėnesio
paskutinės darbo dienos, 12 val. (pvz:. už spalio mėnesio maitinimą apmokama iki rugsėjo mėnesio 30 dienos,12
val., už lapkričio mėnesio maitinimą apmokama iki spalio 30 dienos,12 val. Atkreipti dėmesį, kad paskutinės
apmokėjimo
dienos nebūtų savaitgaliai.) Laiku neapmokėjus, maitinimas tą mėnesį nutraukiamas.
Neapmokėjusiems, bet turintiems nemaitintų dienų likutį, maitinimas bus pateiktas tik už tas nemaitintas
dienas.
Mokytojoms bus išsiunčiama visos klasės maitinimo ataskaita už kiekvieną mėnesį, kuri bus persiunčiama tėvams,
galėsite pasitikrinti ( pvz: kiek maitinimo dienų per mėnesį, kokios sumos atsiminusuojamos (nelankytų dienų), kiek
buvo apmokėta).
Jeigu vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių neatvyko į mokyklą, tėvai tą pačią dieną, iki 8 .00 val.ryto, SMS žinute
šiuo telefono numeriu +370 676 69050 privalo informuoti maitintoją apie maitinimo paslaugos sustapdymą. SMS
žinutėje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę ,klasę, nelankymo dienas). Neinformavus apie mokinio
neatvykimą, pinigai už maitinimą neminusuojami ir negrąžinami.
Tuo atveju, kai buvo atliktas mokėjimas už visą mėnesį, o mokinys nelankė mokyklos ir apie tai buvo pranešta
laiku, pinigai už nemaitintas dienas minusuojami, atliekant mokėjimą už sekančio mėnesio maitinimą (pvz: rugsėjo
nemaitintos dienos atminusuojamos, mokant už spalio maitinimą). Jei vaikas keičia mokymo įstaigą, pinigų likutis
grąžinamas tėvams .
Norėdami atsisakyti maitinimo paslaugų arba jį pakeisti, apie tai turėtumėte informuoti maitinimo įmonę, parašant
ir pateikiant laisvos formos prašymą.
Labai prašome visų tėvelių tikslumo ir aiškumo užsisakant maitinimą ir atliekant pavedimus, kad būtų kuo
mažiau nesklandumų. Kilus bet kokiems netikslumams, nesusipratimams klausimams ar pasiūlymams
visada prašome skambinti šiuo tel: +370 67238818, darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val. Operatyviai
reaguosime. Maitinimo užsakymo lape, tėvų parašai patvirtina ir garantuoja, kad tėvai sutinka su
maitinančios įmonės nustatytomis maitinimo ir apmokėjimo sąlygomis.
Savo dukrai/ sūnui.............................................

......... kl. mokinei(-iui) nuo........................mėn............d. užsakome:

pusryčius
pietus
pavakarius

______________________________
tėvų/globėjų v.pavardė

___________________
parašas

