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Alytus

Vadovaudamasis 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 “
nauja redakcija:
1. T v i r t i n u Mokinių, kurie mokosi profesinio mokymo programas siekdami įgyti
pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašą
(pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-089 ,,Dėl stipendijos
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo
programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 ir 20 punktų
pakeitimo“;
2.2. direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-079 ,,Dėl stipendijos
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo
programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.3. direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V1-129 „Dėl stipendijų mokėjimo
ir materialinės paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo
programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.4. direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-020 „Dėl direktoriaus
2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V1-129 „Dėl stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, tvarkos aprašo“ 7
punkto pakeitimo“;
2.5. direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-047 „Dėl stipendijų
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio
mokymo programas, tvarkos aprašo 12 punkto pakeitimo“;
2.6. direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-152-1 „Dėl stipendijų
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio
mokymo programas, tvarkos aprašo punktų pakeitimo ir papildymo“;
2.7. direktoriaus 2017 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-034 „Dėl direktoriaus 2013
m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-129 „Dėl stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, tvarkos aprašo“
pakeitimo“;

2.8. direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. (1.3.)-V1-035 „Dėl stipendijų
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio
mokymo programas, tvarkos aprašo atnaujinimo“.
3. Į p a r e i g o j u IT specialistą Nerijų Bunevičių Mokinių, kurie mokosi profesinio
mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės
paramos teikimo tvarkos aprašą paskelbti Įstaigos internetinėje svetainėje.
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MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS
MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaiga) Mokinių, kurie mokosi pagal
profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos
materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų ir kitos
materialinės paramos skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo tvarką mokiniams, kurie mokosi valstybės
finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius (toliau - Programas)
siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų ir kitos materialinės paramos dydžius.
2. 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
gerinti mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI
4. Iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos skirtos stipendijos ir materialinė parama mokamos
vadovaujantis iki šio Aprašo patvirtinimo galiojusiu Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją
kvalifikaciją, tvarkos aprašu.
5. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti Įstaigos direktoriaus įsakymu sudaroma
komisija (toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kurios sudėtyje yra administracijos,
mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atstovų. Komisijos posėdžiai vyksta vadovaujantis
Komisijos darbo reglamentu, tvirtinamu Įstaigos direktoriaus įsakymu.
6. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją
kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių; mokama 0,76
bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija. Iš stipendijoms skirtų lėšų mokiniams gali būti
skiriama:
6.4.1. mokymosi stipendija;
6.4.2. socialinė stipendija;
6.4.3. kita materialinė parama.
7. Mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir pasiekimus mokiniams skiriama
atsižvelgiant į metinius/pusmečio įvertinimų vidurkius ir mokinio padarytą mokymosi pažangą:

7.1. už praėjusių mokslo metų metinius mokymosi rezultatus ir mokymosi pažangą - nuo
liepos 1d. iki sausio 31 d.
7.2. už I pusmečio mokymosi rezultatus ir mokymosi pažangą - nuo vasario 1 d. iki birželio
30 d.
7.3. I kurso mokiniams I pusmetį skiriama nuo 0,5 iki 0,76 bazinių socialinių išmokų (toliau
BSI) dydžio stipendija, atsižvelgiant į turimas stipendijų fondo lėšas.
7.4. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:
7.4.1. nuo 0,5 iki 3 BSI už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;
7.4.2. 3 BSI dydžio stipendija skiriama 5 geriausiai besimokantiems (turintiems didžiausius
metinius/pusmečio įvertinimų vidurkius) ir neturintiems drausminių nuobaudų III – IV gimnazijos
klasių mokiniams;
7.4.3. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, Įstaigoje besimokantiems pagal profesinio
mokymo programos modulį ir padariusiems mokymosi pažangą, gali būti išmokėta vienkartinė 0,5
BSI dydžio stipendija mokslo metų pabaigoje;
7.4.4. kartą per mokslo metus nuo 0,5 iki 5 BSI už dalyvavimą veiklose (socialinėjepilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, Įstaigos savivaldos,
profesinio informavimo, prisidedant prie profesinio mokymo populiarinimo), profesinio
meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose (toliau – Veiklos), esant
stipendijoms skirtų lėšų ekonomijai grupės vadovo, mokytojų, Įstaigos administracijos teikimu arba
paties mokinio prašymu. Komisijai kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami
dokumentai, straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio
dalyvavimą Veiklose.
8. Socialinė stipendija nuo 0,5 iki 3 BSI gali būti skiriama:
8.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo,
turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas;
8.2. 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;
8.3. 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.
9. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę stipendiją
priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš Aprašo 8 punkte numatytų kriterijų ir pateikia
Komisijai tai patvirtinančius dokumentus.
10. Socialinė stipendija, kita materialinė parama gali būti skiriama 1 kartą per mokslo metus.
11. 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.
12. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą materialinę
paramą vienu metu.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR
NUTRAUKIMAS
13. 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. Materialinei paramai ir
mokymosi stipendijoms už dalyvavimą Veiklose naudojama stipendijoms skirtų lėšų ekonomija.
14. Stipendijų fondas skaičiuojamas atskirai mokiniams, kurie:
14.1. mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo
programomis;
14.2. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo
programomis;
14.3. turi pradinį ar pagrindinį išsilavinimą ir mokosi pagal profesinio mokymo programas.
14.4. įgiję vidurinį išsilavinimą ar baigę vidurinio ugdymo programą ir mokosi pagal pirminio
profesinio mokymo programas;
14.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
15. Mokymosi stipendijos už mokymosi pažangą ir pasiekimus kiekvienoje kategorijoje
skiriamos 3 dydžių: 0,5; 1; 3 BSI.
16. Mokymosi stipendijos už mokymosi pažangą ir pasiekimus skiriamos laikantis principo,
kad likusios mokymosi stipendijoms skirtos lėšos, paskyrus mokiniams po 0,5 BSI ir 3 BSI
stipendijas, skiriamos 1 BSI dydžio stipendijų grupei. Tokiu būdu nustatoma, kokiam skaičiui
mokinių bus skiriama 1 BSI stipendijos.
17. Grupės vadovas pagal dienyną bei mokinių pateiktus praleistų pamokų pateisinimo
dokumentus rengia grupės mėnesio lankomumo suvestines (nuo praeito mėnesio 1 d. iki 30/31 d.).
18. Atsižvelgdamas į grupės vadovo, kitų pedagoginių darbuotojų siūlymą (už 5 – 9 per
mėnesį be pateisinamos priežasties praleistas pamokas stipendija mažinama 25 procentais; už 10 –
15 be pateisinamos priežasties praleistų pamokų stipendija mažinama 50 procentų, už 16 ir daugiau
per mėnesį be pateisinamos priežasties praleistų pamokų stipendija mažinama 100 procentų; 4
pavėlavimai skaičiuojami kaip praleista ir nepateisinta pamoka), ugdymą organizuojantis skyriaus
vedėjas iki einamojo mėnesio 5 dienos teikia siūlymą dėl stipendijos mokėjimo ir parengia
direktoriaus įsakymo projektą.
19. Mokiniams, turintiems nepatenkinamus metinius ir pusmečio įvertinimus ir per 1 mėnesį
nuo stipendijos skyrimo laikotarpio pradžios neišsitaisiusiems nepatenkinamų pažymių mokymosi
stipendija už mokymosi pažangą ir pasiekimus neskiriama.
20. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:
20.1. mokiniui gavus nuobaudą (už pastabą – 1 mėn., už papeikimą 2 mėn.);
20.2. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
20.3. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
20.4. mokiniui suteikus akademines atostogas;
20.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.
21. Stipendijos ir kita materialinė parama neskiriama mokiniams, kuriems vykdoma laisvės
apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
22. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas Įstaigos
vadovo įsakymu.
__________________

