PATVIRTINTA
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos
direktoriaus 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. M-387
STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas
(toliau tekste atitinkamu linksniu – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 860 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005
m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 ,,Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo
mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją,
ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu „Stipendijos
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo
programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašu“.
2. Aprašo tikslas – užtikrinti vienodą stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimą
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos (toliau tekste atitinkamu linksniu –
Mokykla) mokiniams, kurie mokosi pagal mokymo programas ir siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją.
II. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
3. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami įgyti
pirmąją kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių;
mokama 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio (toliau tekste – BSI) stipendija.
4. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti
pirmąją kvalifikaciją, minimali stipendija – 11 Eur, 0,27 BSI dydžio, maksimali stipendija – 28,88
Eur, 0,76 BSI dydžio.
5.Stipendijų dydį pagal mokymosi rezultatus mokiniams, kurie mokosi pagal
profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją:
5.1. esant 4,0-5,9 pažangumo vidurkiui, mokama 0,27 BSI dydžio stipendija (10,26
Eur).
5.2. esant 6,0-7,9 pažangumo vidurkiui, mokama, 0,5335 BSI dydžio stipendija ( 20,27
Eur).
5.3. esant 8,0-10,0 pažangumo vidurkiui, mokama 0,76 BSI dydžio stipendija (28,88
Eur).
6. Stipendija ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų
fondo.
III. STIPENDIJŲ SKYRIMA
7. Stipendija skiriama pažangiems mokiniams.
8. Stipendijos grupės mokiniams skirsto trijų narių komisija, kurios nariai yra: grupės
vadovas, grupės seniūnas ir grupės mokinys. Grupės vadovas pateikia lankomumo pranešimą
suderinimui direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
9. Už stipendijų skyrimą ir dokumentų saugojimą atsakingas grupės vadovas.
Dokumentai saugomi mokymosi metus.
10. Stipendijų mokėjimo žiniaraščius vizuoja mokyklos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis finansininkas.
11. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokinio mokymosi pasiekimų,
mokinio elgesio mokykloje ir Nuostatų 3 punkte numatyto skiriamo stipendijų fondo:
11.1. pirmo kurso mokiniams:
11.1.1. I-ąjį pusmetį skiriama 0,27 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio

stipendija;
11.1.2. II-ąjį pusmetį stipendija skiriama pagal I-ojo pusmečio
mokymosi
pasiekimus, kuriuos apsvarsto ir nustato grupės aktyvas su grupės vadovu, atsižvelgdamas į
mokinio pažymių vidurkį ir grupei skirtą stipendijų fondą:
11.1.3. 0,76 BSI dydžio stipendija skiriama gerai ir labai gerai besimokantiems
mokiniams;
11.3. mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų, stipendija skiriama Nuostatuose
nustatyta tvarka.
12. Mokiniui, priimtam mokytis mokslo metų eigoje, stipendija skaičiuojama
atsižvelgiant į priėmimo įsakymo datą ir mokymosi rezultatus.
13. Mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus iki mokslo metų pabaigos, stipendija
skiriama nuo sekančių mokslo metų pradžios.
14. Baigiamųjų grupių mokiniams praktikos metu ir vasaros atostogų metu
pažangiems mokiniams skiriama 0,27 BSI dydžio stipendija.
IV. STIPENDIJŲ NEMOKĖJIMAS
15. Stipendija nemokama:
15.1. mokiniui, kuris turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal profesinio mokymo
programą;
15.2. nepažangiam mokiniui, turinčiam dalykų įsiskolinimų;
15.3. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
15.4. pašalinus mokinį iš Mokyklos;
15.5. suteikus mokiniui akademines atostogas;
15.6. mokiniui, kuris dirba ir mokosi pagal Individualų mokymosi planą (grafiką);
15.7. mokiniui gavus nuobaudą:
15.7.1. už Mokyklos mokinių vidaus tvarkos taisyklių, teisėtvarkos ir kitus
pažeidimus direktoriaus įsakymu gali būti nutrauktas stipendijos mokėjimas mėnesiui ar ilgesniam
laikui.
15.7.2. pastabą – vieną mėnesį (jeigu nenurodyta kitaip direktoriaus įsakyme);
15.7.3. papeikimą – du mėnesius (jeigu nenurodyta kitaip direktoriaus įsakyme).
15.8. praleidus teorijos ar praktinio mokymo užsiėmimus be pateisinamos priežasties
daugiau kaip 34val. per mėnesį – 1 mėn.;
15.9. už alkoholinių gėrimų vartojimą – 1-2 mėn.
16. Stipendija mažinama mokiniui praleidus per einamąjį mėnesį pamokas be
priežasties:
16.1. 14-20 pamokų - 20 procentų;
16.2. 21-27 pamokas - 40 procentų;
16.3. 28-32 pamokas - 60 procentų;
16.4. 33 pamokas - 80 procentų;
16.5 mokiniui, kuriam per einamąjį mėnesį pamokos metu pareikšta daugiau kaip 3
pastabos raštu (el. dienyne) -20 procentų;
16.6. mokiniui, gavus drausmės pažeidimo aktą – 10 proc. stipendijos.
16. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu nuo įsakyme nurodytos
datos.
17. Iš mokinių gaunamos stipendijos leidžiama išskaičiuoti už:
17.1. mokyklos ir/ar bendrabučio turto sugadinimą ar sunaikinimą pagal materialinės
žalos centrui nustatymo aktą;
17.2. negrąžintus vadovėlius, knygas, kitus spaudinius;
17.3. bendrabučio komunalines paslaugas ir nuomos mokestį.

V. MOKINIŲ SKATINIMAS
18. Neviršijant st ipendijų fondo skat inamoji išmoka gali būt i skiriama:
18.1. Mokiniams užėmusiems I-III vietas rajono ir Respublikiniuose konkursuose,
mokiniams, kurie aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, taip pat nepraleidžia pamokų be
pateisinamos priežasties, esant stipendijos fondo ekonomijai, mokama iki 15 eurų priedas arba
vienkartinė išmoka, vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu.
18.2. Už vasaros atostogų mėnesius skiriama minimali stipendija, jeigu direktoriaus
įsakymu nepaskirta kitaip.
18.3. Mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus, stipendiją mokama nuo skolos
likvidavimo datos.
VI. MATERIALINĖ PARAMA MOKINIUI
19. Materialinė parama direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą
per pusmetį.
20. Mokiniui, kuris mokosi pagal mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją
kvalifikaciją, materialinės paramos dydis negali viršyti šių Nuostatų 4 punkte nurodytos
maksimalios stipendijos 2 dydžių.
21. Mokiniui materialinė parama gali būti skiriama:
21.1. iš šeimų arba atskirai gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę gauti arba gaunančiam
piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
21.2. turinčiam vieną ar daugiau vaikų;
21.3. kitais nenumatytais svarbiais atvejais;
22. Materialinei paramai gauti mokinys pateikia dokumentus:
22.1. prašymą pagrindžiantį materialinės paramos būtinumą, suderintą su grupės vadovu ir
socialiniu pedagogu.
22.2. vaiko gimimo atveju – gimimo liudijimo kopiją;
23. Materialinė parama skiriama Direktoriaus įsakymu.
VII. BAIGIAMOJI DALIS
24. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas
įsigalioja nuo 2015 m. spalio 1 d.
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