PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2015 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. V1-117
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.
2. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas (toliau
- Aprašas) reglamentuoja stipendijų fondo apskaičiavimą ir paskirstymą, taip pat materialinės
paramos skyrimą Jonavos politechnikos mokyklos (toliau - mokyklos) mokiniams, kurie mokosi
pagal pirminio profesinio mokymo programas.
3. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos tikslas – skatinti tuos mokinius, kurie
gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje.
4. Stipendijos ir materialinė parama skiriama neviršijant metams patvirtinto stipendijų
fondo.
5. Stipendijų fondas, pagal Lietuvos Respublikos ŠMM patvirtintą tvarką, skaičiuojamas
70 - čiai procentų mokinių, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau - BSI) dydžio stipendiją.
II. STIPENDIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
6. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, minimali
stipendija skiriama 0,27 BSI dydžio, maksimali stipendija – 0,76 BSI dydžio. Konkretus stipendijos
dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų.
7. Užsieniečiams – lietuvių kilmės asmenims, kurie mokosi pagal profesinio mokymo
programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba
užsieniečiams vizas išduodančios Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje
išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, skiriamos stipendijos, 70 procentų
didesnės už nurodytas Aprašo 6 punkte.
8. Vadovaujantis šiuo Aprašu, grupės vadovas, kiekvieno mėnesio 1-2 dienomis, o
paskutinį ketvirčio mėnesį – 24-25 d., teikia paraišką (1 priedas) dėl stipendijų skyrimo mokiniams
mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Kartu su paraiška pateikiama grupės lankomumo
ataskaita už einamą mėnesį (iš e. dienyno) su mokinių, praleidusių pamokas pateisinančiais
dokumentais (tėvai, globėjai (rūpintojai) gali raštu arba el. dienyne teisinti ne daugiau 3 dienų) bei
prevencinės veiklos ataskaita (2 priedas). Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pagal gautas grupių
vadovų paraiškas ir atlikęs kontrolę, rengia įsakymo projektą dėl stipendijų skyrimo ir pateikia
direktoriui ne vėliau kaip iki 3-ios kiekvieno mėnesio dienos.
9. Jeigu stipendijos mokėjimas mokiniui yra nutraukiamas, grupės vadovas paraiškoje
pateikia motyvuotą paaiškinimą dėl stipendijos konkrečiam mokiniui nutraukimo.
10. Mokiniams, besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas kartu su
vidurinio ugdymo programa, t. y. 3 m trukmės, stipendijos dydis nustatomas, atsižvelgiant į
pusmečių pažangumo vidurkius.
10.1. esant pažangumo vidurkiui 10,0 – 7,0, mokama 0,76 BSI dydžio stipendija;
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10.2. esant pažangumo vidurkiui 6,9 – 5,5, mokama 0,57 BSI dydžio stipendija;
10.3. esant pažangumo vidurkiui 5,4 – 4,0, mokama 0,27 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 10,0 – 8,0, mokama 0,76 BSI dydžio stipendija;
11.2. esant pažangumo vidurkiui 7,9 – 6,0, mokama 0,57 BSI dydžio stipendija;
11.3. esant pažangumo vidurkiui 5,9 – 4,0, mokama 0,27 BSI dydžio stipendija.
12. I – kurso mokiniams, nuo rugsėjo 1 dienos iki sausio 31 dienos mokama 0,27 BSI
dydžio stipendija, nuo vasario 1 dienos mokama stipendija pagal I – o pusmečio rezultatus. Esant
stipendijų fondo ekonomijai, grupės vadovui pateikus motyvuotą prašymą, atsižvelgus į rugsėjo ir
spalio mėnesiais padarytą I-o kurso mokinio pažangą ir rezultatus, stipendijos dydis nuo lapkričio 1
d. gali būti padidintas iki 0,57 BSI dydžio.
13. Pagal pirmojo pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo vasario 1
dienos iki birželio 30 dienos, o pagal antrojo pusmečio mokymosi rezultatus – nuo rugsėjo 1 dienos
iki sausio 31 dienos.
13.1. Vasaros mėnesiais (liepa, rugpjūtis) numatytas 10 ir 11punktuose stipendijos dydis
priklauso nuo metinių mokinių mokymosi rezultatų bei atsižvelgiant į praleistų pamokų skaičių
(stipendija mokama, praleidus ne daugiau kaip 50 nepateisintų pamokų per metus).
13.2. Mokyklą baigiantiems mokiniams stipendijos mokamos iki mokyklos baigimo
dienos. 14. Mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų tęsti mokslą, stipendija mokama pagal jų
paskutinius mokymosi rezultatus.
15. Stipendijos neskiriamos:
15.1. antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas,
neatsižvelgiant į jų lygį, ir aukštesniųjų studijų programas;
15.2. nepažangiems mokiniams;
15.3. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
16. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
16.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;
16.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;
16.3. mokiniui, kuris mokosi savišvietos būdu (pavienio mokymosi forma);
16.4. mokiniui gavus nuobaudą (1-3 mėn. laikotarpiui);
16.5. praleidusiems 8 ir daugiau nepateisintas pamokas už einamą mėnesį (1 mėn.
laikotarpiui);
16.6. praleidusiam daugiau kaip 50 nepateisintų pamokų per metus 13.1. punkte numatytu
atveju;
16.7. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
17. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas mokyklos direktoriaus įsakymu nuo įsakyme
nurodytos datos.
III. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS
18. Esant stipendijų fondo ekonomijai, gali būti skiriama mokiniui materialinė parama,
kurios dydis negali viršyti dviejų 0.76 BSI dydžio stipendijų ir skiriama ne dažniau kaip kartą per
pusmetį.
19. Materialinė parama gali būti skiriama mokiniams:
19.1. iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti arba
gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal galiojančius LR teisės aktus (pateikus tai
patvirtinančius dokumentus);
19.2. netekusiems vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir
daugiau vaikų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
19.3. mokiniams, turintiems vaikų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
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19.4. įvykus nelaimei šeimoje (tėvų netekties, traumos, ligos atveju, patyrus materialinių
nuostolių ar kt. atvejais).
20. Materialinė parama mokiniui gali būti skiriama pateikus šiuos dokumentus:
20.1. asmens prašymas;
20.2. dokumentai, įrodantys paramos būtinumą.
21. Papildomai pateikiami dokumentai:
21.1. motyvuota grupės vadovo ir/ar socialinio pedagogo rekomendacija;
21.2. buities tyrimo aktas.

____________________________________

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d.
Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 3)

SUDERINTA
Mokinių tarybos 2015 m. lapkričio 17 d.
Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 7)

SUDERINTA
Įstaigos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. V2-2)
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1 Priedas
__________________________________________________
(grupė, grupės vadovo vardas, pavardė)
Jonavos politechnikos mokyklos
direktoriaus pavaduotojui ugdymui

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

Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

1
2
3
4
5

Grupės vadovas

....
pusmečio
mokymosi/
metinio
vidurkis
8,1
7,5
4,5

(parašas)

Stipendijos
dydis⃰
BSI/Eur

0,76/28,88
-

Stipendijos neskyrimo
ar nutraukimo
priežastis

Dėl blogo lankomumo
Nepažangus
2 k. besimokantis
2018-09-11 Nr. M1-30
gavo nuobaudą

(vardas, pavardė)

⃰Besimokantiems pagal 3 m. trukmės programas – 10,0-7,0 balai – 0,76/28,88; 6,9-5,5 balai –
0,57/21,66; 5,4-4,0 – balai 0,27/10,26.
⃰Besimokantiems pagal 2 m. trukmės programas – 10,0-8,0 balai – 0,76/28,88; 7,9-6,0 balai –
0,57/21,66; 5,9-4,0 balai – 0,27/10,26
Stipendijos neskiriamos:
1.antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas, neatsižvelgiant į jų
lygį, ir aukštesniųjų studijų programas;
2. nepažangiems mokiniams;
3. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
1. pašalinus mokinį iš mokyklos;
2. suteikus mokiniui akademines atostogas;
3. mokiniui, kuris mokosi savišvietos būdu (pavienio mokymosi forma);
4. mokiniui gavus nuobaudą (1-3 mėn. laikotarpiui);
5. praleidusiems 8 ir daugiau nepateisintas pamokas už einamą mėnesį (1 mėn. laikotarpiui);
6. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
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2 Priedas

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA
_____ grupės 20___ m. _____________________ mėnesio mokinių lankomumo ir taikytų prevencinių priemonių
ATASKAITA
Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Praleista
pamokų

Nepateisinta

Nelankymo priežastis

Darbas su mokiniu ir/ar jo šeima

Mokiniai, kurių amžius 14 – 18 metų
1.
2.
3.
Mokiniai, kurių amžius 18 ir daugiau metų
1.
2.
3.

Ataskaita parengta 20___-_______-_____

Grupės vadovas __________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Ataskaita suderinta 20___-_______-_____

Socialinis pedagogas ______________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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