JEAN IR MARGARET BIGOT
VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jean ir Margaret Bigot vardinės stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Jean ir Margaret Bigot
stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia Neila Baumilienė ir Kazickų šeimos fondas. Ji mokama iš lėšų, pervestų VšĮ amatų mokyklai
„Sodžiaus meistrai“ (toliau – Mokykla) kaip tikslinė parama - Jean ir Margaret Bigot Stipendijai.
3. Stipendijos tikslas – paskatinti gabius, aktyvius, motyvuotus ir socialiai remtinus Mokyklos mokinius, nuo 16
iki 21 metų amžiaus imtinai.
4. Mokslo metams skiriamos stipendijos dydis – iki 1000 eurų, išmokant ją dalimis kiekvieną mėnesį.
5. Stipendijos skyrimas svarstomas kiekvieną einamąjį rugsėjo mėnesį ir pervedama iki spalio 15d. į nurodytą
mokinio sąskaitą.
II.STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI
6. Nuo rugsėjo 1d Iki rugsėjo 20d. skelbiamas konkursas ir jo sąlygos Stipendijai gauti. Informacija apie konkursą
skelbiama Mokyklos tinklapyje ir FB paskyroje.
7. Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki Rugsėjo 20d. Mokyklos administracijai tiesiogiai arba elektroniniu
paštu rastine@sodziausmeistrai.lt pateikia:
7.1. Prašymą skirti stipendiją
7.2. Motyvacinį laišką, vaizdo įrašą, rekomendacijas ir socialinę padėtį įrodančius dokumentus
8. Pateiktoms kandidatūroms vertinti sudaroma ne mažiau 3 asmenų komisija iš Jean ir Margaret Bigot šeimos
atstovo, Kazickų šeimos fondo atstovo ir Mokyklos paskirto atstovo, kurią tvirtina Mokyklos direktorius
Įsakymu.
9. Komisijos nariams už darbą vertinimo komisijoje nėra papildomai atlyginama.
10. Administracija gavusi prašymus ir visus reikalingus papildomus dokumentus nuskanuoja ir perduoda
elektroniniu paštu komisijai.
11. Gavusi paraiškas, komisija iki einamųjų metų spalio 15d. nustato pretendentus Stipendijai gauti pagal šiuos
kriterijus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriterijus
Motyvacija
Lankomumas
Darbdavių įvertinimas
Elgesys mokykloje ir už jos ribų
Šeimos socialinė situacija
Viso:
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2
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III.STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
12. Remiantis Komisijos posėdžio protokolu Mokyklos direktorius parengia įsakymą, kuriuo remiantis mokiniams
skiriama stipendija.
13. Stipendija pervedama į laimėjusio Stipendininko sąskaitą banke.
14. Paskutinė stipendijos dalis išmokama gavus stipendininko užpildytą anketą apie suteiktos Stipendijos naudą
mokiniui.
15. Stipendijos mokėjimas sustabdomas, jei Stipendininkas sustabdo ar nutraukia studijas, arba nelanko 40 proc.
ir daugiau laiko mokyklos ir praktikos vietos, arba padaro kitų bendros tvarkos nusižengimų.
16. Mokykla informuoja apie paskirtą Stipendiją el. paštu ir paskelbia Mokyklos FB paskyroje.
17. Studentas gavęs stipendiją nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitas stipendijas.
PAPILDOMI PRIEDAI:
1. Komisijos vertinimo anketa
2. Paramos (Stipendijos) priėmimo -perdavimo aktas
3. Stipendininko anketa-ataskaita

KOMISIJOS VERTINTOJO ANKETA
Pretendento vardas ir pavardė........................................................................................
1. Vertintojo vardas ir pavardė .....................................................................................
2. Vertintojo vardas ir pavardė .....................................................................................

Kriterijus
1.
2.
3.
4.

Motyvacija
Lankomumas
Darbdavių įvertinimas
Elgesys mokykloje ir už jos
ribų
5. Šeimos socialinė situacija
6. Viso:
7.
Vidurkis

Maksimalus 1 Vertintojo
balas
balas
2
2
2
2
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10

Rengiama:
1. Paramos (Stipendijos) priėmimo -perdavimo aktas
2. Stipendininko anketa-ataskaita

2 vertintojo
balas

