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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO
STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (toliau – Įstaiga) stipendijos mokėjimo ir
materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų ir kitos
materialinės paramos skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo mokiniams, kurie mokosi Įstaigoje valstybės
finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius (toliau kartu – Programa)
siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarką, stipendijų ir kitos materialinės paramos dydžius.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatymu, galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais apie stipendijų skyrimą mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo
programas.
3. Skiriamų stipendijų ir kitos materialinės paramos tikslas – skatinti mokinius, kurie mokosi
pagal Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją ar kompetencijas, 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.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatyme, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokymo
programų įgyvendinimo planuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI
5. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos taip: 70 procentų mokinių,
besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio mokėjimą
per mėnesį.
6. Stipendijų rūšys ir jų dydžiai:
6.1. Mokymosi stipendija:
6.1.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, mažiausia – 0,5 bazinių socialinių
išmokų (toliau - BSI) dydžio, didžiausia – 3 BSI;
6.1.2. už dalyvavimą savivaldybės, apskrities, šalies ir kt. renginiuose garsinant Įstaigos
vardą, gerinant jos įvaizdį, profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose, varžybose
bei konkursuose (toliau kartu vadinama – Veiklos), mažiausia – 0,5 BSI, didžiausia – 5 BSI.
6.2. Socialinė stipendija, lygi 3 BSI, mokiniui:
6.2.1. 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;
6.2.2. 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;
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6.2.3. jo 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.
7. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 BSI 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 atvejais Įstaigos
direktoriaus sprendimu, kai mokiniams būtina sudaryti palankias mokymosi sąlygas.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR
NUTRAUKIMAS
8. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis Aprašu,
neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias Įstaiga pirmiausia paskirsto mokymosi stipendijoms
už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms,
materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.
9. Mokymosi stipendija Aprašo 6.1.1. papunktyje nurodytu pagrindu yra skiriama tokia
tvarka:
9.1. Stipendijos skiriamos pusmečiui mokiniams, kurie yra pažangūs pagal metinius ugdymo
pasiekimų rezultatus ir pagal pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimų rezultatus. Stipendijos skiriamos
Įstaigos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į grupės vadovo teikimą ir mokytojų posėdžio protokolinį
sprendimą;
9.2. Mokiniui, besimokančiam Įstaigoje pagal Mokymosi laisvu grafiku tvarkos 2.2 punktą,
yra skiriama 0,5 BSI stipendija, jei jis yra pažangus;
9.3. Mokiniui, besimokančiam Įstaigoje pagal pirmines profesinio mokymo programas kartu
su vidurinio ugdymo programa, stipendijos dydis ribose nuo 0,5 BSI iki 3 BSI skaičiuojamas
kiekvienos sesijos pabaigoje, jis proporcingas mokinio pasiekimų vidurkiui iš profesinio mokymo ir
bendrojo ugdymo dalykų toje sesijoje. Mokiniai, kurie tą sesiją nepažangūs bent iš vieno dalyko (ir
profesinio, ir bendrojo ugdymo), stipendijos už šią sesiją negauna. Stipendijų žiniaraščius sutikrina
grupių vadovai;
9.4. Mokiniui, besimokančiam Įstaigoje tik pagal pirmines profesinio mokymo programas,
stipendijos dydis skaičiuojamas pagal mokinio pažangumą, t. y.:
9.4.1. esant mokinio pažymių vidurkiui 4-9,5, mokama 0,5 BSI dydžio stipendija;
9.4.2. esant mokinio pažymių vidurkiui 9,6-9,8, mokama 1,5 BSI dydžio stipendija;
9.4.3. esant mokinio pažymių vidurkiui 9,9-10,0, mokama 3 BSI dydžio stipendija.
9.5. Sprendimą dėl stipendijų išmokėjimo priima Mokytojų posėdyje protokoliniu sprendimu
pasibaigus sesijai. Stipendijos išmokamos Įstaigos direktoriaus įsakymu iki kito mėnesio 15 d. pagal
Įstaigos direktoriaus, vyr. finansininko ir grupių vadovų pasirašytus stipendijų žiniaraščius;
9.6. Mokiniams, kurie bendrojo ugdymo mokyklose mokosi III-IV gimnazijų klasėse ir
pasirinko mokytis Įstaigoje pagal profesinio mokymo modulius, skiriama (tik pažangiems
mokiniams) 0,5 BSI dydžio stipendija;
9.7. Vasaros atostogų metu skiriama 0,5 BSI dydžio mokymosi stipendija. Mokiniai, kurie
paskutinę sesiją buvo Nepažangūs bent iš vieno dalyko (ir profesinio, ir bendrojo ugdymo),
stipendijos vasaros atostogų metu negauna.
10. Mokymosi stipendija Aprašo 6.1.2. papunktyje nurodytu pagrindu mokiniui gali būti
skiriama atsižvelgus į grupės vadovo, Įstaigos administracijos teikimu arba paties mokinio prašymu.
Kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu turi būti pridedami liudijantys dokumentai, straipsnių
kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio dalyvavimą Aprašo 6.1.2
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papunktyje numatytose veiklose. Mokytojų posėdyje (kurioje dalyvauja ir bent vienas administracijos
atstovas) priimamas sprendimas dėl šios stipendijos mokėjimo, kuris yra tvirtinamas Įstaigos
direktoriaus įsakymu. Mokymosi stipendija už dalyvavimą veiklose tam pačiam mokiniui už tą pačią
veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus.
11. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę stipendiją
priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš Aprašo 6.2. punkte numatytų kriterijų ir pateikia
svarstymui tai patvirtinančius dokumentus. Socialinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio
laikotarpiui ir mokama kiekvieną mėnesį Įstaigos direktoriaus nustatytu terminu.
12. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą materialinę
paramą vienu metu.
13. 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.
14. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:
14.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
14.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
14.3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
14.4. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.
15. Stipendijas ir kitą materialinę paramą svarsto ir skiria mokytojų posėdyje (kurioje
dalyvauja ir bent vienas administracijos atstovas). Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir
jų mokėjimas nutraukiamas Įstaigos direktoriaus įsakymu.
_____________________________

