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1.SVARSTYTA. Dėl 2019/2020 m. m. ugdymo plano projekto. 

   NUTARTA (vienbalsiai).  

              Pritarti 2019-2020 m. m. progimnazijos ugdymo planui. (1 priedas) 

 2. SVARSTYTA. Dėl mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis įsigijimo už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kt. ugdymo priemonėms. 

     NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti naujų vadovėlių, mokymo priemonių ir kt. ugdymo priemonių 

įsigijimui už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kt. ugdymo priemonėms. 

3. SVARSTYTA. Dėl progimnazijos valgykloje patiekiamų papildomų šaltų užkandžių sąrašo 

tvirtinimo.  

    NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti progimnazijos valgykloje parduodamų šaltų užkandžių 

asortimentui.  

4. SVARSTYTA. Dėl praleistų pamokų lankomumo apskaitos. 

    NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių praleistų 

pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašo tvirtinimui .  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Rolandas Kaveckas  

 

 

Posėdžio sekretorė     Nijolė Kadytė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 PRIEDAS  

 

PATVIRTINTA 

 

VALGYKLOJE PARDUODAMŲ ŠALTŲ UŽKANDŽIŲ ASORTIMENTAS 

 

ŠALTI UŽKANDŽIAI, NEĮTRAUKTI Į PERSPEKTYVINĮ 2019-2020 

 m. m. VALGIARAŠTĮ 

SALOTOS 

Mėlynųjų kopūstų salotos su paukštiena 

Pomidorų salotos su fetos sūriu ir moliūgų sėklomis 

Avokado salotos su moliūgų sėklomis 

Avokado salotos su kiaušiniais ir konservuotais kukurūzais 

Brokolių salotos su kiaušiniais ir daktariška dešra 

Salotos su datulėmis ir riešutais 

Avokado ir mango salotos 

Morkų, ananasų ir mangų salotos 

Salotos sultene, pomidorai, alyvuogės 

Pekino kopūstai, pomidorai, alyvuogė 

Daržovių salotos su fetos sūriu 

Obuolių salotos su riešutais 

Obuolių salotos su moliūgų sėklomis 

Salierų stiebų salotos 

Salierų salotos su agurkais 

Salierų salotos su obuoliais 

Ridikėlių salotos su kukurūzais ir porais 

Pekino kopūstai su ridikėliais ir agurkais 

Ridikų salotos su obuoliais ir morkomis 

Brokolių salotos su pomidorais ir džiovintomis spanguolėmis ir porais 

Brokolių salotos su agurkais ir saulėgrąžomis 

Brokolių salotos su kepta paukštiena 

Žiedinių kopūstų salotos su kepta paukštiena 

Žiedinių kopūstų, salierų, obuolių salotos 

Žiedinių kopūstų salotos su pomidorais 

Brokolių salotos su porais ir obuoliais 

Daržovių salotos su varškės sūriu 

Daržovių salotos su paprika 



Morkų, razinų salotos 

Morkų, salierų salotos 

Morkų, džiovintų spanguolių salotos 

 

                                       GĖRIMAI 

Obuolių sulčių – kmynų gėrimas su medumi 

Gėrimas „Ramunėlė“ (ramunėlių nuoviras, obuolių sultys, medus, citrina) 

Apelsinų sultys 

Ananasų sultys 

Granatų sultys 

Pomidorų sultys 

Vanduo su citrina 

Sultikės – apelsinų, multivitaminų, obuolių 

Daržovių sultys 

Arbatos – ramunėlių, juodoji, kmynų, čiobrelių, mėtų, vaisinė (be cukraus) 

 

                                  KONDITERIJOS GAMINIAI 

Keksiukai 

Rioksai 

Bandelės su vanile, cinamonu, aguonomis, dešrelėmis, mėsa 

Pik – nik, varškės sūreliai 

Ekologiški duoniukai 

Ryžių trapučiai, grikių trapučiai, kukurūzų trapučiai 

 

                                     KITI UŽKANDŽIAI 

Varškė su aguonom 

Kepti obuoliai 

Kepti obuoliai su varške 

Virti kiaušiniai su jog. grietine 

Virti kiaušiniai su ž. žirneliais ir jog. grietine 

Kepta žuvis 

 

 

 


