„Pažinimo medžio“ mokyklos stipendijos skyrimo tvarka
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„Pažinimo medžio“ mokykla skiria stipendiją motyvuotiems mokiniams, kurie siekia visapusio
ugdymo ir neturi galimybės už jį mokėti.
„Pažinimo medžio“ stipendija mokiniui skiriama dvejiems metams (2021–2022 m.m. ir 2022–2023
m.m.). Ji reiškia 100 proc. formalaus ugdymo mokesčio kompensavimą. Nuolaida netaikoma kitoms
mokyklos teikiamoms paslaugoms (maitinimas, ekskursijos, vadovėliai, kt.).
Stipendija galioja tol, kol galioja vidurinio ugdymo sutartis, pasirašyta „Pažinimo medžio“ mokyklos
ir mokinio tėvų (globėjų/rūpintojų). Stipendija gali būti vienašališkai nutraukta, jei mokinys savo
elgesiu šiurkščiai pažeidžia mokyklos taisykles.
Pretenduoti į stipendiją gali mokiniai, kurie 2021–2022 m.m. mokysis 11-oje klasėje.
Atrankos komisijos sudėtį, dokumentų, bendrųjų gebėjimų vertinimo, motyvacinio pokalbio
vertinimo kriterijus ir tvarką nustato „Pažinimo medžio“ mokykla.
Bendrųjų gebėjimų vertinimo rezultatai, motyvacinio pokalbio grįžtamasis ryšys, priimti sprendimai
kandidato tėvams (globėjams/rūpintojams) nepateikiami ir nekomentuojami. Atrinkti kandidatai
informuojami asmeniškai.
Kandidato gauti stipendiją tėvai (globėjai/rūpintojai), pateikdami paraišką dalyvauti atrankoje,
sutinka, kad „Pažinimo medis“ naudotų kandidato asmens duomenis, pasiekimų vertinimo duomenis
jo įvertinimui atrankos metu.
Kandidato tėvai (globėjai/rūpintojai) patvirtina, kad susipažino su stipendijos skyrimo tvarka,
atrankos nuostatais ir su jais sutinka.
PRIĖMIMO ETAPAI

1. PARAIŠKOS REGISTRACIJA. Kandidato tėvai (globėjai/rūpintojai) iki 2021 05 07 imtinai
pateikia šią informaciją:
a. užpildytą anketą;
b. asmeninį kandidato ugdymosi planą, kuriame nurodo 11-oje klasėje planuojamus pasirinkti dalykus;
c. 2 metų (9 ir 10 klasės) kandidato pasiekimų vertinimą (metinį visų dalykų vertinimą);
d. motyvacinį kandidato laišką (laisvos formos);
d. vidutines pajamas 1 šeimos nariui – prisiimant atsakomybę už informacijos teisingumą*
(*paaiškėjus aplinkybėms, kad pateikta informacija klaidinga, mokykla pasilieka teisę
persvarstyti sprendimą dėl stipendijos skyrimo).
2. BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS. Kandidatas gegužės 12 d. bus kviečiamas atlikti lietuvių
kalbos, matematikos ir anglų kalbos diagnostinius testus.4
3. MOTYVACINIS POKALBIS. Kandidatas ir jo tėvai (globėjai/rūpintojai) gegužės 17-26 d. bus
kviečiami motyvacinio pokalbio su priėmimo kuratore ir psichologe.
4. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. Atrankos komisija iki 2021 05 31 paraiškos registracijos formoje
nurodytais kontaktais informuoja, ar kandidatui suteikta „Pažinimo medžio“ stipendija.
5. SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su mokinio, kuriam skirta „Pažinimo medžio“ stipendija, tėvais
(globėjais/rūpintojais) sutartis bus pasirašoma iki birželio 7 d.

