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JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS, PREMIJŲ SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis stipendijų fondo naudojimo tvarką. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. 

nutarimu Nr. 1388 “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”.  

 

II. PASKIRTO STIPENDIJŲ FONDO NAUDOJIMAS 

 

3. Stipendijų fondo lėšos naudojamos stipendijoms pagal mokymo rezultatus mokėti. 

4. Sutaupytos stipendijų fondo lėšos naudojamos: 

4.1. materialinės paramos mokiniams teikimui (pristačius reikiamus dokumentus); 

4.2. aktyvių mokinių skatinimui.  

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

5. Stipendijos yra skiriamos už I – ojo ir II – ojo pusmečio mokinių mokymosi ir lankomumo 

rezultatus. 

5.1. I kursas: pagal  I – ojo pusmečio rezultatus – nuo sausio 7 d. iki birželio 30 d.; 

II kursas: pagal I – ojo pusmečio rezultatus – nuo sausio 7 d. iki birželio 30 d.; 

III kursas: pagal I – ojo pusmečio rezultatus – nuo sausio 7 d. iki birželio 30 d. 

5.2. pagal II – ojo pusmečio rezultatus – nuo liepos 1 d. iki sausio 6 d.  

6. Stipendijos skiriamos šia tvarka: 

6.1. stipendijos skiriamos mokiniams pirmą kartą įgyjantiems specialybę;  

6.2. stipendijos neskiriamos: 

6.2.1. antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas, neatsižvelgiant į 

jų lygį, t.y. mokiniams, kurie įstojo mokytis prieš tai jau įgiję bent vieną profesiją; 
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6.2.2. priimtiems mokytis į pirmą kursą pirmai profesijai įgyti mokiniams, turintiems vidurinį 

išsilavinimą, kuriems direktoriaus įsakymu suteikta galimybė dalį programos mokytis 

savarankiškai ir mokiniams, derinantiems mokymąsi ir darbą. 

7. Stipendija pagal mokymosi rezultatus mokama esant vidurkiui: 

7.1. nuo 4,0 iki 5,0 – 0,27 BSI; 

7.2. nuo 5,1 iki 6,0 - 0,37 BSI; 

7.3. nuo 6,1 iki 7,0 - 0,47 BSI; 

7.4. nuo 7,1 iki 8,0 – 0,57 BSI; 

7.5. 8,1 ir daugiau - 0,76 BSI; 

7.6.  priimtiems mokytis į pirmą kursą pirmai profesijai įgyti mokiniams, turintiems vidurinį 

išsilavinimą, stipendija mokama tik pagal mokymosi rezultatus. 

8. Visiems naujai priimtiems mokiniams iki tol, kol nėra mokymosi šioje mokykloje rezultatų 

mokama 0,47 BSI stipendija. 

9. Grįžusiems iš akademinių atostogų mokiniams stipendija skiriama pagal turėtus mokymosi 

rezultatus iki išeinant atostogų. 

10. Stipendiją neskiriama mokiniams, kuriems direktoriaus įsakymu teisinamos pamokos ir 

leidžiama derinti mokymąsi ir darbą. 

11. Stipendijų dydis tikslinamas pagal pasibaigusio pusmečio rezultatus, taip pat pasikeitus BSI.  

 

IV. STIPENDIJOS SUMAŽINIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

12. Stipendija neskiriama antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo 

programas, neatsižvelgiant į jų lygį. 

13. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

13.1. mokiniui išėjus akademinių atostogų; 

13.2. išbraukus mokinį iš mokinių sąrašų; 

13.3. mokiniams, kurie turi bent vieną nepatenkinamą I – ojo ar II – ojo pusmečio įvertinimo 

pažymį. 

14. Stipendija nemokama: 

14.1. mėnesį ar ilgesnį laiką už mokyklos vidaus tvarkos, mokinių elgesio taisyklių pažeidimus ir 

teisėtvarkos pažeidimus; 

14.1.1. už vieną mėnesį: 

 mokiniui kuriam pareikštas papeikimas; 

 mokiniui, dalyvavusiam organizuotame pasišalinime iš pamokų; 

14.1.2. už du mėnesius – mokiniui, kuriam pareikštas griežtas papeikimas; 

14.2. visą pusmetį – mokiniui, nelikvidavusiam skolų. 

15. Stipendija mažinama: 
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15.1. praleidus teorijos ar praktinio mokymo užsiėmimus be pateisinamos priežasties: 

15.1.1. daugiau kaip 8 val. per mėnesį – 20 proc; 

15.1.2. daugiau kaip 18 val. per mėnesį – 100 proc. 

16. Grupių vadovai pateikia lankomumo ataskaitą ir stipendijų skirstymo protokolus gimnazijos 

skyriaus vedėjui iki sekančio mėnesio 4 d. 

17. Mokinio praleistos pamokos pateisinamos: 

17.1. jeigu laiku iki einamojo mėnesio paskutinės dienos pateikiama gydytojo išduota pažyma, 

kvietimas į teismą, krašto apsaugos tarnybą ar kitą instituciją; 

17.2.  jeigu mokinys iš anksto rašo prašymą, nurodydamas nedalyvavimo priežastis. 

18. Atskirais atvejais yra pateisinami ir mokinių pasiaiškinimas apie praleistas pamokas, jei 

mokiniai juos pateikia tuoj po neatvykimo į pamokas (kitą dieną po nedalyvavimo pamokose) ir 

nurodo konkrečias neatvykimo priežastis ar praneša grupės vadovui apie netikėtai iškilusias 

problemas. Grupės vadovas priima sprendimą teisinti pasiaiškinimą ar ne. 

 

V. MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS 

 

19. Materialinė parama neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama mokiniams ne 

dažniau kaip kartą per pusmetį: 

19.1.mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų 

dydžio, mokama 0,76 BSI dydžio vienkartinė parama; 

19.2. šeimos narių (tėvų, globėjų, vaikų) mirties atveju (pateikus mirties liudijimų kopijas), 

mokama vienkartinė 1,5 BSI dydžio parama; 

19.3. mokiniams, turintiems vaikų (pateikus vaiko gimimą liudijančius dokumentus), mokama 0,5 

BSI dydžio vienkartinė parama; 

19.4. mokiniams, patyrusiems nuostolių dėl stichinių nelaimių ir esant ypatingai sunkioms 

materialinėms sąlygoms, mokama 1 BSI dydžio vienkartinė parama. 

20. Materialinės paramos dydis negali viršyti 2 maksimalių stipendijų dydžio. 

21. Parama skiriama mokiniams, pateikusiems šiuos dokumentus: 

21.1. prašymą mokyklos direktoriaus vardų su grupės vadovo rekomendacija; 

21.2. buities tyrimo aktą (pateikiama iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą) ar rajono savivaldybės 

socialinės paramos skyriaus pažymą, kad šeima yra socialiai remtina. 

22. Siūlymus dėl paramos skyrimo teikia socialinė pedagogė suderinusi su pavaduotoja ugdymui iki 

einamojo mėnesio 15 d. 
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V. PASKATINIMŲ SKYRIMAS  

 

23. Paskatinimai skiriami iš sutaupyto stipendijų fondo skyrių vedėjų, grupių ir būrelių vadovų, 

bendrabučio auklėtojų, mokytojų siūlymu: 

23.1. mokiniams, reprezentuojantiems mokyklą konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose, 

kultūriniuose renginiuose (+4,35 EUR)*; 

23.2. už kultūrinę veiklą mokykloje, sportinių varžybų ir konkursų prizininkams (+2,90 EUR)*; 

23.3. už labai gerą pamokų lankomumą (nepraleidus nei vienos pamokos) (+2,90 EUR) kas mėnesį; 

23.3.1. už išskirtinai gerą pamokų lankomumą (nepraleidus pamokų du ar daugiau mėnesių) 

papildomai skirti paskatinimą (+2,90 EUR) kas mėnesį. 

24. Vienkartinės piniginės išmokos mokamos: 

24.1. už gerus mokymosi pasiekimus (be šešetų) pagal pusmečio rezultatus (+4,35 EUR); 

24.2. už labai gerą pamokų lankomumą (nepraleidus nei vienos pamokos) pagal pusmečio rezultatus 

(+4,35 EUR). 

 

 *- paskatinimai skiriami už dalyvavimą  renginyje 

 

_______________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Mokinių tarybos  

2014 m. gruodžio 22 d.  

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr.    3) 

 

 


