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ŠILUTĖS PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

MOKINIŲ MOKYMOSI IR SOCIALINĖS STIPENDIJOS BEI MATERIALINĖS 

PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokymosi ir socialinė stipendija bei materialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis LR 

Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 978 "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, 

tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimu. 

2. Mokymosi stipendija mokama tik tiems mokiniams, kurie siekia įgyti pirmąją profesinę 

kvalifikaciją ir mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programą ir skiriama atsižvelgiant į 

mokymosi pažangą, pasiekimus ir lankomumą. 

3. Direktoriaus įsakymu sudaroma Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija.  

4. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu. 

II. MOKYMOSI STIPENDIJOS SKYRIMAS 

5. Mokymosi stipendijos dydis nustatomas pagal paskutinio pasibaigusio pusmečio pažangumo 

vidurkį, 1 kurso mokiniams pirmo pusmečio stipendija skaičiuojama pagal 10 ar 12 klasės 

išsilavinimo pažymėjimo vidurkį. 

6. Pasibaigus kiekvienam pusmečiui grupės vadovas parengia ir pateikia Mokytojų 

tarybai  pažangumo ir lankomumo suvestinę. 

7. Stipendijos dydį pusmečiams (pirmam pusmečiui  - nuo rugsėjo 1d. iki sausio 31 d. ir  antram 

pusmečiui nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.), atsižvelgdamas į mokinio pažangumą ir 

vadovaudamasis šiuo aprašu, nustato grupės vadovas. 

8. Grupės vadovas (vadovaudamasis suvestinių pildymo tvarkos aprašu) iki kiekvieno mėnesio 5 

dienos socialinei pedagogei (darbuotojai) pateikia einamojo mėnesio mokiniams skiriamų stipendijų 

žiniaraščius (praėjusio mėnesio lankomumas ir nuobaudos lemia einamojo mėnesio stipendijos dydį), 

paruoštus remiantis Tamo dienyno lankomumo, pažangumo ir pastabų ataskaitomis.. 

9. Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija atlieka stipendijų skyrimo patikrą ir pateikia 

žiniaraščius direktoriui, kuris mokiniams stipendijas skiria įsakymu. 

10. Mokymosi stipendijos dydis yra nuo 0,5  (20  Eur) iki  3 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio 

(120 Eur).  

11. Atsižvelgiant į pažangumo vidurkį mokymosi stipendija ranguojama: 



Pusmečio pažangumo 

vidurkis 

Stipendijos 

dydis (Eur) 

Iki 4,49 20  

4,5 – 6,49 30  

6,5 – 8,49 40 

8,5 – 9,49 50 

9,5 - 10,0 60 

Už ypatingus pasiekimus Iki 120 

12. Įskaitų, brandos egzaminų įvertinimai stipendijos dydžiui įtakos neturi. 

13. Mokiniui, panaikinusiam pusmečio ar metines mokomųjų dalykų skolas stipendija pradedama 

mokėti nuo sekančio mėnesio, perskaičiuojant jo pažangumo ir pasiekimų vidurkį.  

14. Trečio kurso mokiniams stipendija vasaros atostogų metu skaičiuojama pagal antrojo pusmečio 

vidurkį, o nuo rugsėjo 1 d. – tik pagal profesinio mokymo dalykų įvertinimo vidurkį, 

neatsižvelgiant į bendrojo lavinimo dalykų rezultatus ir neigiamus įvertinimus. 

15. Pažangumo vidurkis skaičiuojamas taikant matematines aritmetinio vidurkio ir skaičių 

apvalinimo taisykles. 

16. Stipendijos mokamos ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną. 

17. Mokiniui, pabėgusiam iš 1 pamokos, stipendija mažinama 2 eurais. 

18. Mokiniui, kuriam buvo pareikšta pastaba (Tamo dienyne), dėl netinkamo elgesio, 

nepasiruošimo pamokai, reikalavimų nevykdymo ir pan., stipendija mažinama 20%. 

19. Mokymosi stipendija  gali būti padidinama (iki 120 Eur.), neviršijant skirtų valstybės biudžeto 

lėšų, už itin aktyvų dalyvavimą veiklose (pilietiškumo, meno, sporto, savivaldos ar kt.), inicijuotose 

mokyklos, aukštus pasiekimus rajono ir/ar respublikinėse olimpiadose, profesinio meistriškumo 

konkursuose ir kt. 

20. Mokymosi stipendija Aprašo 19 punkte nurodytu pagrindu tam pačiam mokiniui už tą pačią 

veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus (kalendorinių metų pabaigoje). 

III. SOCIALINĖS STIPENDIJOS IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 

21. Socialinę stipendiją, kuri yra 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio, gali gauti mokinys, 

turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatyme nustatytas sąlygas. Socialinė stipendija gali būti vienkartinė arba skiriama ne 

ilgesniam nei vieno pusmečio laikotarpiui. 

22. Materialinė parama, neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, gali būti teikiama mokiniams, 

kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar 

turto netekimo, jeigu yra pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai. Ši parama negali būti didesnė už 3 bazines socialines išmokas.  

23. Socialinių stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimą svarsto Vaiko gerovės komisija, 

gavusi klasės auklėtojų, mokytojų , administracijos, mokinių siūlymus/ prašymus ir teikia 

pasiūlymus mokyklos vadovui dėl stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimo.   

 

IV. STIPENDIJA NESKIRIAMA 



24. Suteikus mokiniui akademines atostogas. 

25. Mokiniui, einamojo mėnesio laikotarpiu praleidusiam daugiau kaip 10 nepateisintų pamokų. 

26. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamus pusmečių ar metinius įvertinimus. 

27. Mokiniui, besimokančiam pagal tęstinio profesinio mokymo programą. 

28. Mokiniui, neišvykusiam atlikti baigiamojo modulio praktikos. 

29. Mokiniui, gaunančiam nemokamą maitinimą. 

30. Pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui (baigus mokymo programą, nutraukus 

mokymo sutartį nebaigus programos). 

31.  Mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų. 

 

 

SUDERINTA: 

 

 Mokyklos taryba 

 2021-10-15 protokolas Nr. 7 

 

1. Specialiojo ugdymo ir grupių vadovų 

metodinė  (Paslaugų ir turizmo 

skyriaus) grupė  

2. 2021-10-15 Nr.1 

3.  

4. Vaiko gerovės (transporto ir žemės 

ūkio skyriaus) komisija  

5. 2021-09-16 Nr.1. 

6.  

7. Grupių vadovų metodinė grupė  

8. 2021-10-11 protokolas Nr.5 

9.  

10. Mokinių taryba  

11. 2021-10-11 protokolas Nr.5 

 

 

  

 

 



   

 


