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SPRENDIMAS
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO

20____ m. ________________ d. Nr._________
_______________
(sudarymo vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu
ir_____________________________________________________________________________:
(nurodyti sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo savivaldybėje tvarkos aprašą)

1. Skiriu socialinę paramą šiems ________________________________________________
(mokyklos pavadinimas, adresas)
mokiniams:
Eilės
Nr.

Mokinio vardas ir
pavardė

Asmens
kodas arba
gimimo data

Socialinės paramos mokiniams rūšys
Mokinių nemokamas maitinimas
Pusryčiai

Pietūs

Pavakariai Maitinimas
mokyklos
organizuoja
moje
vasaros
poilsio
stovykloje

Parama
mokinio
reikmenims
įsigyti

2

Pastaba: savivaldybės administracija, patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, turi
teisę išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni
augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas
iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria
socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką),
jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų
pajamų dydžio, skirti nemokamą maitinimą (pietus, pusryčius, pavakarius, maitinimą mokyklos
organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje) ir / ar paramą mokinio reikmenims įsigyti
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
2. Neskiriu socialinės paramos šiems ________________________________________
(mokyklos pavadinimas, adresas)
mokiniams, dėl kurių pareiškėjas pateikė socialinei paramai mokiniams gauti reikalingus
dokumentus:
Eilės
Nr.

Mokinio vardas
ir pavardė

Asmens
Socialinės paramos
kodas arba
mokiniams rūšys
gimimo data Mokinių
Parama
nemokamas mokinio
maitinimas* reikmenims
įsigyti

Neskyrimo priežastis

*nurodyti konkrečią nemokamo maitinimo rūšį: pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklos
organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________

__________________

(asmens, priėmusio sprendimą,
pareigų pavadinimas)

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

