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Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos mokinių apklausa dėl nemokamo maitinimo paslaugų 

valgykloje 

             2019 m. vasario mėn. buvo atlikta gimnazijos mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 

apklausa. 2018-2019 m.m. nemokamą maitinimą gauna 15 mokinių. Apklausoje dalyvavo 11 

mokinių.  

            Apklausos tikslas – išsiaiškinti mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, nuomonę dėl 

maitinimo paslaugų valgykloje. 

           Gauti tokie respondentų atsakymai: 

           Atsakydami į 1 klausimą - Kiek laiko gauni nemokamą maitinimą?- mokiniai nurodė, kad 

gauna nemokamą maitinimą 3 metus (keturi iš apklaustųjų), vienas respondentas – 2 metus, trys – 

6 metus, vienas – 9 metus ir du respondentai – 10 metų.  

            2 klausimas: ar tu valgai valgykloje nemokamą maistą? 

  9 mokiniai atsakė, kad valgo nemokamą maistą valgykloje, o 

du mokiniai – ne. Priežastys, dėl kurių mokiniai nevalgo nemokamą maistą valgykloje, buvo 

nurodytos tokios, kaip „nepatinka maistas“ ir „atsineša savo maistą į mokyklą“.  

            3 klausimas: ar atsižymi savo EMP valgykloje? 9 mokiniai nurodė, kad atsižymi savo 

elektroninius moksleivių pažymėjimus sistemoje, veikiančioje valgykloje. Du mokiniai, kurie 

nevalgo valgykloje, atitinkamai atsakė „ne“.  

           Atsakydami į 4 klausimą – Kiek patiekalų sudaro gaunamas nemokamas maistas 

valgykloje? – 8 respondentai pažymėjo, kad tai yra sriuba, karštas patiekalas ir gėrimas, o 1 

mokinys gėrimo nenurodė. 

           Kaip labiausiai patinkančius iš siūlomų nemokamo maisto patiekalų (5 klausimas) mokiniai 

nurodė sriubą, plovą, guliašą, vištienos filę su grikiais, ryžiais ir bulvėmis, taip pat žemaičių 

blynus, varškės apkepą.  
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           Kaip labiausiai nepatinkančius iš siūlomų nemokamo maisto patiekalų (6 klausimas) 

mokiniai įvardijo žuvies patiekalus, apkėpą, salotas, kotletus, makaronus, sriubą, žemaičių blynus. 

           7 Klausimas: ar turi nusiskundimų dėl valgykloje siūlomo nemokamo maitinimo? 

  Respondentai atsakė, jog jie nepatenkinti, kad nemokamą 

maitinimą gaunantys mokiniai turi stovėti bendroje eilėje, kad būna mažos patiekalų porcijos, kad 

dažniausiai patiekaluose nereikėtų naudoti padažo. Vienas iš respondentų pažymėjo, kad jo 

nuomone, neracionaliai valgykloje panaudojami produktai, nevisada jie tinkamai patiekaluose 

suderinami.   

Išvados ir pasiūlymai: 

 Apklausoje dėl nemokamo maitinimo paslaugų valgykloje dalyvavo 11 mokinių, 

gaunančių nemokamą maitinimą.  

 74% apklaustųjų nurodė, kad valgo nemokamą maistą valgykloje.  

 Elektroninių moksleivių pažymėjimų nuskaitimo sistema valgykloje veikia sklandžiai ir 

mokiniai joje atsižymi su savo EMP. 

 Nurodant labiausiai patinkančius ir nepatinkančius iš siūlomų nemokamo maisto 

patiekalus išryškėja respondentų asmeniniai skoniai. Pavyzdžiui, dalis mokinių įvardija 

sriubą kaip labiausiai patinkantį patiekalą, o dalis – kaip labiausiai nepatinkantį.  

 Kaip valgyklos aptarnavimo trūkumą didesnė dalis respondentų nurodė tai, kad mokiniai, 

gaunantys nemokamą maistą, aptarnaujami bendroje eilėje. 

           Siūloma su apklausos rezultatais supažindinti valgyklos vadovybę ir sveikatos priežiūros 

specialistę. 
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