PATVIRTINTA
Jonavos politechnikos mokyklos
direktoriaus 2021 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. V1-36
JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI,
KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI
PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ,TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stipendijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m.
rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo
Nr. 860 redakcija) patvirtintu Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui,
kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją tvarkos
aprašu ir visais jo pakeitimais.
2. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas (toliau
- Aprašas) reglamentuoja stipendijų fondo apskaičiavimą ir paskirstymą, taip pat socialinės
stipendijos ir materialinės paramos skyrimą Jonavos politechnikos mokyklos (toliau - Įstaigos)
mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas.
3. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos tikslas – yra skatinti mokinius, kurie
mokosi pagal Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, už jų mokymosi pažangą ir
geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose, profesinio meistriškumo
konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, didinti profesinio mokymo prieinamumą ir
mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
4. Stipendijos ir materialinė parama skiriama neviršijant metams patvirtinto stipendijų
fondo.
5. Stipendijų fondas, pagal Lietuvos Respublikos ŠMSM patvirtintą tvarką, skaičiuojamas
70 - čiai procentų mokinių, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau - BSI) dydžio stipendiją.
II. STIPENDIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
6. Stipendija skiriama ir mokama mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio
mokymo programas.
7. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:
7.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;
7.2. už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių
organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie
profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose
bei konkursuose (toliau kartu vadinama – veiklos).
8. Vadovaujantis šiuo Aprašu, grupės vadovas, kiekvieno mėnesio pabaigoje, o paskutinį
ketvirčio mėnesį – 24-25 d., teikia paraišką (1 priedas) dėl stipendijų už mokymosi pažangą ir
mokymosi pasiekimus skyrimo mokiniams Stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimo
komisijai (toliau Komisija). Kartu su paraiška pateikiama grupės lankomumo ataskaita už einamą
mėnesį (iš e. dienyno). Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsižvelgdamas į Komisijos nutarimą,
rengia įsakymo projektą dėl stipendijų skyrimo ir pateikia direktoriui ne vėliau kaip iki 3-ios
kiekvieno mėnesio dienos.
9. Jeigu stipendijos mokėjimas mokiniui yra neskiriamas ar nutraukiamas, grupės vadovas
paraiškoje pateikia motyvuotą paaiškinimą dėl stipendijos konkrečiam mokiniui nutraukimo.
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10. Mokiniams, besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas 11 ar 12
gimnazijos klasėje, stipendijos dydis nustatomas, atsižvelgiant į pusmečių pažangumo vidurkius:
10.1. esant pažangumo vidurkiui 10 – 8,5, mokama 3 BSI dydžio stipendija;
10.2. esant pažangumo vidurkiui 8,4 – 7,5, mokama 2 BSI dydžio stipendija;
10.3. esant pažangumo vidurkiui 7,4 – 6,5, mokama 1 BSI dydžio stipendija;
10.4. esant pažangumo vidurkiui 6,4 – 4,0, mokama 0,5 BSI dydžio stipendija.
11. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas įgijusiems
vidurinį išsilavinimą, stipendijos dydis nustatomas, atsižvelgiant į pusmečių pažangumo vidurkius:
11.1. esant pažangumo vidurkiui 10, mokama 1,5 BSI dydžio stipendija;
11.2. esant pažangumo vidurkiui 9,9 – 8,1, mokama 1 BSI dydžio stipendija;
11.3. esant pažangumo vidurkiui 8,0 – 4,0, mokama 0,5 BSI dydžio stipendija.
12. I – kurso mokiniams, nuo rugsėjo 1 d. iki I-o pusmečio pabaigos mokama 0,5 BSI
dydžio stipendija.
13. Pagal I-o pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo II-o pusmečio
pradžios iki II-o pusmečio pabaigos, o pagal II-o pusmečio mokymosi rezultatus – nuo rugsėjo 1 d.
iki I-o pusmečio pabaigos.
14. Atostogų metu (liepos, rugpjūčio mėnesiais) skiriama 0,5 BSI dydžio stipendija
mokiniams, praleidusiems ne daugiau kaip 50 nepateisintų pamokų per mokslo metus.
15. Įstaigą baigiantiems mokiniams stipendijos mokamos iki mokyklos baigimo dienos:
15.1. stipendija mokama tik tiems baigiamųjų kursų mokiniams, kurie baigė profesinio
mokymo programą, įsivertino įgytas kompetencijas ir profesinio mokymo diplomą gavo einamo
mėnesio 15 d. ar vėliau;
15.2. mokiniams, kurie baigė profesinio mokymo programą, įsivertino įgytas
kompetencijas ir profesinio mokymo diplomą gavo iki einamo mėnesio 15 d., stipendija nemokama.
16. Mokiniams, besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo modulines
programas, skaičiuojant stipendiją, vadovaujamasi modulio įvertinimu ar/ir modulių pusmečio
mokymosi pasiekimų vidurkiu.
17. Mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų tęsti mokslą, stipendija mokama pagal
jų mokymosi rezultatus aprašo 10, 11, 12 punktuose nustatyta tvarka.
18. Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, paskirta
mokymosi stipendija Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu pagrindu mokama mokymosi užsienyje
laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį.
19. Mokymosi stipendija Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu pagrindu mokiniui gali būti
skiriama atsižvelgus grupės vadovo, mokytojų, Įstaigos administracijos teikimu arba paties mokinio
prašymu. Komisijai kartu su raštišku teikimu ir/ar mokinio prašymu pridedami liudijantys
dokumentai, straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio
dalyvavimą Aprašo 7.2 papunktyje numatytose veiklose.
20. Mokymosi pagal Aprašo 7.2 papunktyje numatytas veiklas didžiausia mokymosi
stipendija yra 5 bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės išmokos
dydžio, neviršijant valstybės biudžeto skirtų lėšų ir esant stipendijų ekonomijos fondui. Mokymosi
stipendija Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu pagrindu tam pačiam mokiniui už tą pačią veiklą ir
rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus. Konkretų išmokos dydį skiria Komisija.
21. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
21.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
21.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
21.3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
21.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
21.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.
22. Stipendijos neskiriamos:
22.1. mokiniui praleidusiam 8 ir daugiau nepateisintas pamokas už einamą mėnesį (1
mėn. laikotarpiui);
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22.2. mokiniui praleidusiam daugiau kaip 50 nepateisintų pamokų per mokslo metus 14
punkte numatytu atveju;
22.3. nepažangiam mokiniui;
22.4. mokiniui, kuris mokosi savišvietos būdu (pavienio mokymosi forma).
III. SOCIALINĖS STIPENDIJOS IR
MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS
23. Socialinė stipendija skiriama:
23.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis
asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas;
23.2. mokiniui, esančiam iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki
18 metų, arba mokiniui, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
23.3. mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti,
išskyrus mokinius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio
2 dalį teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama.
24. Socialinė stipendija yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio ir skiriama ne ilgesniam
kaip pusmečio laikotarpiui atitikus bent vieną iš Aprašo 21 punkte numatytų kriterijų bei Komisijai
pateikus prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus (2 priedas).
25. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 bazinių socialinių išmokų
dydžio, iš valstybės biudžeto lėšų teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų
pačių ligos, artimųjų giminaičių, globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų,
vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju
įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas mokinys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto
netekimo, jeigu yra Komisijai pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai (2 priedas) ir atitinkamą
aplinkybę patvirtinantys dokumentai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis
Aprašu, neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias Įstaiga pirmiausia paskirsto mokymosi
stipendijoms už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms
stipendijoms, materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.
27. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą
materialinę paramą vienu metu.
28. Pasibaigus stipendijos už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus skyrimo
laikotarpiu ar socialinės stipendijos skyrimo laikotarpiui, mokinys turi teisę į pirmiau nurodytos
atitinkamos stipendijos paskyrimą naujam laikotarpiui šio Aprašo nustatyta tvarka.
29. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas
skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje adresu www.jpm.lt.
____________________________________
PRITARTA
Įstaigos tarybos 2021 m. gegužės 13 d.
Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. V2-3)

SUDERINTA
Mokinių tarybos 2021 m. gegužės 5 d.
Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 4)
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1 priedas
__________________________________________________
(grupė, grupės vadovo vardas, pavardė)

Jonavos politechnikos mokyklos
Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijai

PARAIŠKA
DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO UŽ ................................. MĖNESĮ
__________________
(data)

Eil.
Nr.

.... pusmečio
Stipendijos
mokymosi/
Mokinio vardas, pavardė
dydis*
metinio
BSI/Eur
vidurkis

1
2
3
4
5
6

Grupės vadovas

7,1
5,5
-

_____________
parašas

2/
-

Stipendijos neskyrimo ar nutraukimo
priežastis

Dėl blogo lankomumo
Nepažangus
2020-09-11 Nr. M1-30 nutraukė sutartį

_________________________________
vardas, pavardė

Stipendijos neskiriamos:
1. mokiniui praleidusiam 8 ir daugiau nepateisintas pamokas už einamą mėnesį (1 mėn.
laikotarpiui);
2. mokiniui praleidusiam daugiau kaip 50 nepateisintų pamokų per metus 14 punkte numatytu
atveju;
3. nepažangiam mokiniui;
4. mokiniui, kuris mokosi savišvietos būdu (pavienio mokymosi forma).
Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.
*

Besimokantiems 11-12 kl. esant pažangumo vidurkiui:
• nuo 10 iki 8,5 balų – mokama 3 BSI dydžio stipendija;
• nuo 8,4-7,5 balai – mokama 2 BSI dydžio stipendija;
• nuo 7,4-6,5 – balai - mokama 1 BSI dydžio stipendija;
• nuo 6,4-4,0 balai – mokama 0,5 BSI dydžio stipendija.
Besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
• nuo 10 balų – mokama 1,5 BSI dydžio stipendija;
• nuo 9,9-8,1 balai – mokama 1 BSI dydžio stipendija;
• nuo 8,0-4,0 balai – mokama 0,5 BSI dydžio stipendija.
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2 priedas
______________________________________________
(grupė, mokinio vardas, pavardė)

Jonavos politechnikos mokyklos
Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijai

PRAŠYMAS
DĖL SOCIALINĖS STIPENDIJOS/MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO
_____________
(data)

Jonava

Prašau man skirti socialinę stipendiją/materialinę paramą, nes (nurodyti priežastį,
įrodančią paramos būtinumą: sunki materialinė padėtis, netekus vieno iš tėvų, esant iš šeimų,
auginančių 3 ir daugiau vaikų, turint vaikų, įvykus nelaimei šeimoje ir pan.).
PRIDEDAMA. (Išvardinami pateikiami paramos būtinumą įrodantys dokumentai).

___________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
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