MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28
d. įsakymu Nr. O1-221 (BP)
STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS. BENDROJI DALIS
1. Mažeikių politechnikos mokyklos (toliau – Mokykla) Stipendijų mokėjimo ir
materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), sudarytas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 987 redakcija).
2. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal
profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, Aprašas reglamentuoja
stipendijų dydžius, jų skyrimo tvarką bei materialinės paramos teikimą.
3. Nuostatų tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo sąlygas.
4. Pagal Aprašą skiriamų stipendijų ir kitos 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.
II. SKYRIUS. STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI
5. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos: 70 procentų mokinių,
besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI)
dydžio mokėjimą per mėnesį.
6. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:
6.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus:
6.1.1. mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio mokymo
programa bei besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas nustatomi stipendijų
dydžiai pagal pirmojo ir antrojo pusmečių pažymių vidurkius:
iki 5,9 – 0,5 BSI (19,50 Eur)
6,0 – 6,9 – 1,0 BSI (39,0 Eur)
7,0 – 7,9 – 1,5 BSI (58,50 Eur)
8,0 – 8,9 – 2,0 BSI (78,0 Eur)
9,0 – 9,4 – 2,5 BSI (97,50) Eur)
9,5 ir daugiau – 3,00 BSI (117,00 Eur).
6.1.2. už vasaros laikotarpį pažangiems mokiniams mokama pagal mokymosi
rezultatus, o nepažangiems mokiniams – minimali 0,5 BSI (19,50 Eur) stipendija.
6.1.3. I kurso mokiniams I pusmetį mokama 0,5 BSI (19,50 Eur) stipendija.
6.2. už dalyvavimą veiklose:
6.2.1. už aktyvų dalyvavimą (ne mažiau kaip trijuose renginiuose) mokyklos
kultūrinėje, sportinėje, mokyklos savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie profesinio
mokymo populiarinimo gali būti mokama 19,50 Eur;

6.2.2. mokiniams, atstovaujantiems mokyklą rajoniniuose, regioniniuose,
respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose mokama stipendija:
6.2.2.1. už dalyvavimą – 19,50 Eur;
6.2.2.2. rajoniniuose ar regioniniuose renginiuose užėmus prizines vietas: I vieta – 78,0
Eur, II vieta – 58,50 Eur, III vieta – 39,0 Eur;
6.2.2.3. nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose: I vieta – 117,0 Eur, II vieta –
97,50 Eur, III vieta – 78,0 Eur
7. Socialinė stipendija skiriama:
7.1. 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;
7.2. 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;
7.3. 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.
8. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 bazinių socialinių išmokų
dydžio, iš valstybės biudžeto lėšų gali būti 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 pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys
dokumentai. Iš kitų finansavimo šaltinių materialinė parama mokiniams gali būti teikiama ir kitais
mokyklos numatytais atvejais, kai mokiniams būtina sudaryti palankias mokymosi sąlygas.
9. Didžiausia mokiniui skiriama mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir
mokymosi pasiekimus yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės
išmokos dydžio. Už Aprašo 6.2 papunktyje numatytas veiklas didžiausia mokymosi stipendija yra 5
bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio.
10. Socialinė stipendija yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio.
III. SKYRIUS. STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS,
MOKĖJIMAS IR NUTRAUKIMAS
11. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis
Aprašu, neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias mokykla pirmiausia paskirsto mokymosi
stipendijoms už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms
stipendijoms, materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.
12. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti mokyklos direktoriaus 2020 m.
rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VI-105 sudaryta komisija (1 priedas) ir patvirtintas Komisijos darbo
reglamentas (2 priedas).
13. Mokymosi stipendija Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu pagrindu grupės vadovo
siūlymu teikiama Komisijai svarstyti ir skiriama mokiniams, atsižvelgus į jų mokymosi pažangą bei
pusmečio mokymosi rezultatus. Mokymosi stipendija mokama kiekvieną mėnesį iki sekančio
mėnesio 10 dienos.
14. Stipendija už mėnesį nemokama mokiniui, kuris be priežasties tą mėnesį praleido
bent vieną pamoką.
15. Tėvai ne ligos atveju gali pateisinti 1 dieną, raštu nurodydami svarbias, konkrečias
priežastis. Taip pat pateisina pamokas, mokiniui pristačius gydytojo išduotą pažymą, kvietimą į
teismą, krašto apsaugos tarnybą ar kitą instituciją.
16. Mokiniui susirgus, tėvai (globėjai arba pats pilnametis mokinys) tą pačią dieną iki
9.00 val. ryto privalo informuoti apie mokinio neatvykimą į mokyklą. Informuojama parašant
elektroniniame dienyne arba SMS žinute pranešimą. Sergant rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Grįžus į mokyklą pirmą dieną po ligos, mokinys pristato grupės auklėtojui tėvų ar globėjų (pilnametis
mokinys – savo) paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo, kada ir pas kokį gydytoją lankėsi, kokios buvo
gautos rekomendacijos (dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar kt.).
17. Užsitęsus ligai ilgiau nei tris savaites (arba kilus įtarimų dėl piktnaudžiavimo),
mokykla kreipiasi į mokinio nurodytą gydymo įstaigą, kad pateiktų pažymą apie mokinio ligą.
18. Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas,
paskirta mokymosi stipendija Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu pagrindu mokama mokymosi
užsienyje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį.
19. Mokymosi stipendija Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu mokiniui gali būti
skiriama, grupės vadovo, mokytojų, mokyklos administracijos teikimu arba paties mokinio prašymu.
Komisijai kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami liudijantys dokumentai, straipsnių
kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio dalyvavimą Aprašo 6.2
papunktyje numatytose veiklose.
20. Mokymosi stipendija Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu tam pačiam
mokiniui už tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus.
21. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę
stipendiją priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš Aprašo 7 punkte numatytų kriterijų ir
pateikia Komisijai tai patvirtinančius dokumentus.
22. Socialinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama
kiekvieną mėnesį tuo pačiu laiku, kaip ir mokymosi stipendijos.
23. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą
materialinę paramą vienu metu.
24. 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.
25. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:
25.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
25.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
25.3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
25.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
25.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų
mokiniui gavus nuobaudą už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą (remiantis Vaiko gerovės
komisijos nutarimu, pridedant direktoriaus įsakymo kopiją):
25.5.1. gavus pastabą (raštu) – stipendija nemokama 1 mėnesį;
25.5.2. gavus papeikimą (raštu) – stipendija nemokama 2 mėnesius.
26. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas
mokyklos direktoriaus įsakymu.
27. Grupių auklėtojai stipendijų žiniaraščius turi pateikti Komisijai iki einamojo
mėnesio 5 dienos.
IV. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas keičiantis teisės aktams, mokyklos
savivaldos institucijų ar mokyklos direktoriaus iniciatyva.
29. Aprašas skelbiamas viešai mokyklos Internetinėje svetainėje.

SUDERINTA
Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)
posėdžio 2020 m. rugsėjo 28 d. nutarimu (protokolo Nr. V2-3)

