PATVIRTINTA
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. IV-56

MAISTO IŠDAVĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR.____

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Maisto išdavėjo pareigybė, kodas 512009, priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis: C.
3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti valgyklos veiklą ir maisto išdavimą
progimnazijos bendruomenei.
4. Maisto išdavėjas pavaldus direktoriui ir ūkio dalies vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Maisto išdavėjui keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1.ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar jam prilygintas išsilavinimas;
5.2.analogiška darbo patirtis.
6. Maisto išdavėjas turi žinoti ir mokėti:
6.1.virtuvės darbo organizavimą;
6.2.materialinės atsakomybės pagrindus;
6.3. įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo
taisykles;
6.4. maisto išdavimo racionalų ir saugų darbo režimą;
6.5. patiekalų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;
6.6. paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;
6.7. valgiaraščio sudarymo taisykles;
6.8. teisingai įforminti maisto priėmimo ir išdavimo dokumentus;
6.9. sudaryti patiekalų užsakymą;
6.10. pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes;
6.11. darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją;
6.12. suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;
6.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
7. Maisto išdavėjas privalo vadovautis:
7.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius,
darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais Šiaulių Rėkyvos progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, taisyklėmis
ir pan.).
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III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Maisto išdavėjas atlieka šias funkcijas:
8.1. organizuoja ir atsako už progimnazijoje organizuojamą valgyklos veiklą, apimančią
maisto priėmimą ir laikymą, išdavimą ir jo vartojimo organizavimą;
8.2. atsako už virtuvės, maisto išdavimo, pagalbinių patalpų, įrangos, indų, inventoriaus,
įrankių atitikimą higienos normoms ir savalaikį jų atnaujinimą, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos
ir kitų progimnazijai keliamų reikalavimų laikymąsi, rūpinasi įrenginių techniniu stoviu, informuoja
apie gedimus ūkio dalies vedėją;
8.3. užtikrina, kad maisto išdavimo patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos
apsaugos ministerijos aprobuotais plovikliais, dezinfekuojamos higienos normose nurodytais
skiediniais, pasirūpina, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai nuo maisto
produktų ir patiekalų;
8.4. atsako už tai, kad įrengimai, indai ir įrankiai būtų plaunami ir dezinfekuojami tik
specialiomis leistinomis medžiagomis ir priemonėmis;
8.5. užsako maistą (priima užsakymus, bendrauja su mokinių tėvais ir klasių auklėtojais dėl
užsakymų pasikeitimų ir perduoda informaciją maisto tiekėjui), rūpinasi jo priėmimu, laikymu,
išdavimu;
8.6. patiekalus patiekia švariuose induose, nemažina porcijų, negrobsto maisto produktų;
8.7. priima ir išdalina mokiniams produktus, tiekiamus progimnazijai pagal „Vaisių ir
daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programą;
8.8. rūpinasi maisto kokybės tikrinimu, priima kokybiškus ir reikiamo svorio patiekalus ir
produktus iš maisto tiekėjo;
8.9. pildo geros higienos praktikos žurnalus;
8.10. pildo maisto patikrinimo kontrolinį žurnalą;
8.11. pildo maisto išdavimo dokumentus;
8.12. užtikrina švarą ir tvarką valgykloje, virtuvėje ir pagalbinėse patalpose;
8.13. reikalauja, kad visi virtuvėje dirbantys darbuotojai laikytųsi sanitarinių higieninių,
priešgaisrinės ir darbuotojų saugos reikalavimų;
8.14. pasirūpina, kad maisto išdavimo ir pagalbinėse patalpose būtų taikomos saugos
priemonės nuo graužikų ir parazitų;
8.15. laikosi valgyklos patalpose esančio inventoriaus ir įrengimų eksploatavimo taisyklių;
8.16. vykdo kitus progimnazijos administracijos teisėtus nurodymus.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
9. Maisto išdavėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
9.1.nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
9.2. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar
įvykusias patyčias;
9.3. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius
suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas
(pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
10.Maisto išdavėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas
pranešimą:
10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
10.2. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias
kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
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V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
11.Maisto išdavėjas atsako už:
11.1. tvarkingą ir tikslingą patalpų, priemonių eksploatavimą ir priežiūrą, jam patikėtų
materialinių vertybių apsaugą ir tinkamą naudojimą;
11.2. maisto produktų ir patiekalų saugumą, jų tinkamą priėmimą ir išdavimą bei laikymą
ir realizavimą;
11.3. prekių, materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį ir dėl jo aplaidumo darbe (gedimas,
supuvimas, vagystės ir kt.);
11.4. teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą, savalaikį atsiskaitymą su
administracija;
11.5. teisingą savo darbo laiko naudojimą;
11.6. teisingą darbo organizavimą išduodant maistą;
11.7. išdavimą tokios sudėties ar kokybės maisto, kuris gali susargdinti, kitaip pakenkti
sveikatai arba dėl kokybės pokyčių, neteisingo laikymo ar kitų priežasčių netinka žmonių mitybai;
11.8. savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą;
11.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų
vykdymą.
12.Maisto išdavėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.Maisto išdavėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo.
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