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VASARIO 16–OSIOS STIPENDIJOS SKYRIMO KTU GIMNAZIJOJE NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vasario 16–osios stipendijos, įsteigtos 1989 metais KTU gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos) ir ilgametės Gimnazijos rėmėjos bendrovės ‚,Alna“ iniciatyva, skyrimo nuostatai 

reglamentuoja Vasario 16–osios stipendijos skyrimo kriterijus ir tvarką. 

2. Vasario 16–osios stipendija yra vienkartinė išmoka. 

3. Stipendiją steigia Gimnazija. Rinkimų iniciatorius - Gimnazijos direktorius, 

organizatoriai – Gimnazijos moksleivių taryba ir Gimnazijos taryba. 

4. Stipendijos tikslas – įvertinti mokinių mokslo, kūrybinės ir visuomeninės veiklos 

rezultatus ir skatinti tolimesnei iniciatyvai. 

5. Stipendija skiriama mokiniams už pasiekimus moksle, indėlį į Gimnazijos 

gyvenimą, kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą, kūrybiškumą, 

iniciatyvumą. 

6. Stipendijos fondas sudaromas iš Gimnazijos nuosavų lėšų, gautų iš rėmėjų, jai 

skiriamo gyventojų 2 procentų pajamų mokesčio ar kitų teisėtai įgytų lėšų išskyrus LR Valstybės 

biudžeto lėšas. Gimnazijos direktorius gali pasirašyti tikslinės paramos sutartį su paramos tiekėju. 

II. KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

7. Kandidatams stipendijai gauti taikomi atrankos kriterijai: 

7.1. mokyklos kultūros ir tradicijų puoselėjimas; 

7.2. lyderystė Gimnazijoje; 

7.3. geranoriškumas bendramoksliams ir mokytojams; 

7.4. pasiekimai ir pažanga moksle (įvairių rajono, respublikos olimpiadų, konkursų, 

parodų, sėkmingo ugdymo (-si) rezultatai); 

7.5. aktyvus ir kūrybiškas darbas Gimnazijos ir visuomeninėje veikloje. 

III. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA 

8. Kandidatūras stipendijai balsavimo tvarka išrenka Gimnazijos bendruomenės 

nariai: mokiniai, Gimnazijos mokytojai, administracija. 

9. Mokinių taryba organizuoja balsavimą, ir mokiniai penkias kandidatūras 

balsavimo tvarka renka iki vasario 1 dienos, tada penki daugiausiai balsų surinkusieji kandidatai 

pateikiami mokytojų reitingavimui: kiekvienas mokytojo balsas kandidatui suteikia du taškus. 

10. Gimnazijos taryba suskaičiuoja balsavimo rezultatus, prioriteto tvarka atrenka 3 

mokinius, surinkusius daugiausiai balsų, ir tvirtina juos balsų skaičiavimo protokolu iki vasario 8 

dienos. 

11. Vasario 16–osios stipendijos dydis skiriamas ir tvirtinamas direktoriaus 

įsakymu: 

Vasario 16–osios pagrindinė stipendija nuo 5 BSI 

Dvi Vasario 16–osios paskatinamosios stipendijos nuo 3 BSI 



IV. APDOVANOJIMAS 

12. Vasario 16–osios stipendijos diplomai laureatams įteikiami Gimnazijos 

Šimtadienio iškilmių metu. 

13. Vasario 16–osios stipendija išmokama Gimnazijos buhalterijoje, grynais pinigais 

arba pervedama asmens prašymu į jo sąskaitą banke. 

V. RINKIMŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS 

14. Rinkimų rezultatai skelbiami Gimnazijos internetiniame puslapyje. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Už asmenų gautos Vasario 16–osios stipendijos buhalterinę apskaitą atsakingas 

Gimnazijos direktorius. 

PRITARTA: 

Gimnazijos tarybos 2016-01-08posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 3 


