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VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
STIPENDIJOS IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.
1. Stipendija ir materialinė parama skiriama vadovaujantis „Stipendijos mokėjimo ir
materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo
programas, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 876, 2006-02-13, įsakymo Nr.141, 2007-05-30
įsakymo Nr. 513, 2007-12- 17 įsakymo Nr.1388 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-08-13
nutarimo Nr. 860 redakcija „Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui,
kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją“ aprašo
pakeitimais.
2. Stipendijos ir materialinės paramos skyrimo nuostatai ( toliau – Nuostatai) užtikrina
vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo sąlygas pagal pirminio profesinio
mokymo programas besimokantiems mokiniams, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja mokyklos
veikloje.
3. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo pagrindas – mokyklos
direktoriaus įsakymas.
II. STIPENDIJOS SKYRIMAS.
4. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, mokamos
trijų dydžių stipendijos:
4.1.Minimali stipendija – 0,27 bazinės socialinės išmokos;
4.2. Vidutinė stipendija – 0,52 bazinės socialinės išmokos;
4.3. Maksimali stipendija – 0,76 bazinės socialinės išmokos;
5. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo I pusmečio/ metinio mokymosi rezultatų:
5.1. Mokiniams, besimokantiems 7.00-10 balų vidurkiu, skiriama 0,76 BSI dydžio
stipendija;
5.2. Mokiniams, besimokantiems 6.00 – 6.99 balų vidurkiu, skiriama 0, 52 BSI dydžio
stipendija;
5.3. Mokiniams, besimokantiems 4.00 -5.99 balų vidurkiu, skiriama 0,27 BSI dydžio
stipendija.
6. Stipendija skiriama pasibaigus pusmečiui:
6.1. Po I pusmečio – nuo vasario mėn. ( I-II kursų mokiniams), nuo kovo mėn. (III
kurso mokiniams) iki liepos 1 d., pagal I pusmečio mokymosi rezultatus.
6.2. Po II pusmečio – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario mėn I pusmečio pabaigos pagal
metinius mokymosi rezultatus.
6.3. Vasaros atostogų laikotarpiu, t.y. nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio mėn. 31 d. visiems
patenkinamais įvertinimais baigusiems mokiniams skiriama minimali stipendija.
7. Priimtiems į mokyklą naujiems mokiniams stipendijos mokamos remiantis
pateiktais išsilavinimo dokumentais pagal 5 punkte nustatytus kriterijus.:

7.1. Egzaminų ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai į vidurkį
neįskaičiuojami.
7.2. Į antrą kursą priimtiems mokiniams, išskyrus mokinius, kurie ateina iš kitų
profesinių mokyklų ir tęsia pasirinktą specialybę, I pusmetį skiriama 0,27 BSI dydžio stipendija.
8. Mokinys, likvidavęs įsiskolinimus už praėjusį mėn. gauna stipendiją nuo kito
mėnesio 1 d.
9. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas.
9.1. Suteikus mokiniui akademines atostogas.
9.2. Išbraukus/ pašalinus mokinį iš mokyklos.
9.3. Jei mokinys sistemingai nelanko mokyklos.
9.4. Jei mokinys gauna drausminę nuobaudą
stipendija jam nemokama vieną
mėnesį.
9.5. Jei mokiniui pradėta laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
10. Stipendija neskiriama:
10.1. Antrą kartą besimokantiems mokiniams pagal pirminio profesinio mokymo
programas ir jau įgijusiems profesinę kvalifikaciją neatsižvelgiant į jų lygį, visą mokymosi periodą.
10.2. Nepažangiam mokiniui.
10.3. Mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
10.4. Mokiniui esančiam akademinėse atostogose.
10.5. Mokiniams, grįžusiems anksčiau iš akademinių atostogų ir kartojantiems tą patį
mokymosi kursą.
11. Grupės vadovas pateikia kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną socialiniam
pedagogui ir gimnazijos skyriaus vedėjai grupės mokinių, kuriems siūloma nutraukti stipendijos
mokėjimą, vardinį sąrašą ( pagal patvirtintą formą).
12. III kurso mokiniams, dirbantiems pagal specialybę pas darbdavį, ir mokiniams,
turintiems laisvą pamokų lankomumą, mokama minimali stipendija nuo įsakymo įsigaliojimo
dienos.
13. Stipendija gali būti skiriama iš papildomų finansavimo šaltinių, įgyvendinant
įvairius projektus. Stipendijos dydis priklauso nuo projekte numatytų tikslinių asignavimų.
III. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS.
14. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama ne
dažniau kaip kartą per pusmetį:
14.1. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą;
14.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų ( globėjų, rūpintojų) ir esantiems iš šeimų,
auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinių,
aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
14.3. mokiniams, turintiems vaikų;
14.4. mokiniams, patyrusiems nuostolių dėl stichinių ar kitokių nelaimių ir esant
ypatingai sunkioms materialinėms sąlygoms.
15. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama
skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja mokslinėje, kultūrinėje,
projektinėje, sportinėje ir kitoje veikloje. Pasižymėjusiems mokiniams gali būti pareikšta
direktoriaus padėka ( padėkos ar pagyrimo raštas), skirta vienkartinė išmoka.
16. Materialinės paramos, įvardytos 14-15 punktuose dydis mokiniui negali viršyti 2
maksimalių stipendijų dydžių.
17. Materialinės paramos skyrimas svarstomas administracijos posėdyje remiantis
grupių vadovų siūlymais, mokinių prašymais, nurodant priežastis ir pateikus reikiamus dokumentus.
18. Mokiniams gali būti skiriamas 30% priedas prie stipendijos už labai gerą
lankomumą (nepraleidus nė vienos pamokos per mėnesį), esant sutaupytam stipendijų fondui.

19. Mokiniui gali būti skiriamas 10% priedas prie stipendijos už labai gerą mokymąsi
( kai mokinio visų dalykų pusmečio/metiniai įvertinimai 8, 9, 10 balų ), esant sutaupytam stipendijų
fondui.
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