
Stipendijų programa 3-12 klasių  moksleiviams 

 

Stipendijų programa skirta sudaryti sąlygas labai gabiems angliškai kalbantiems moksleiviams, 

kurių šeimos gali įrodyti finansinės paramos poreikį, mokytis  Tarptautinėje Amerikos 

mokykloje Vilniuje (TAMV). Mokyklos valdyba tvirtai tiki, jog sudarant galimybes 

moksleiviams stipendininkams su puikiais šnekamosios ir rašytinės anglų kalbos įgūdžiais 

mokytis TAMV, bus pastebimai turtinama mokyklos programą, o čia besimokantys moksleiviai 

bus skatinami kalbėtis, intelektualiai bendrauti bei tuo pačiu gerinti savo anglų kalbos žinias.  

 

STIPENDIJŲ POBŪDIS  

 

a) Stipendininkais gali būti ne jaunesni nei 8 metų moksleiviai, kuriems šis amžius sukaks iki 

lapkričio 1d. tais metais, kai bus pritaikyta stipendijų programa. 

 

b) Stipendijų programa taikoma tik mokesčiui už mokslą. 

 

c) Mokesčio už mokslą sumažinimo programa stipendininkui gali būti pratęsta ilgiau nei 

vieniems mokslo metams, priklausomai nuo to, ar stipendininkas išlaiko tinkamą 

mokymosi rezultatų lygį ir laikosi mokyklos tvarkos bei taisyklių, kurias nustato 

Patariamasis stipendijų komitetas.  

 

d) Stipendijų fondo dydį nustato Mokyklos valdyba. Skiriamų lėšų suma gali būti skirtinga 

kiekvienais metais, priklausomai nuo mokyklos metinio biudžeto.  

  

 

KAS GALI KREIPTIS DĖL STEIPENDIJŲ GAVIMO?  

 

a) Programoje gali dalyvauti visų tautybių moksleiviai, kuriems jau sukako 8 metai ir kurie 

yra baigę Jungtinių Valstijų sistemą atitinkančią 2 klasę. Pareiškėjams 8 metai turi sukakti 

iki lapkričio 1 d. tais mokslo metais, kuriems bus skiriama stipendija  

 

b) Pareiškėjai ankstesnėse mokyklose (klasėse) privalo būti pasiekę aukštų mokymosi 

rezultatų ir gavę gerus elgesio ir pilietiškumo vertinimus. Šios informacijos patvirtinimui 

bus prašoma pateikti dokumentų nuorašus, rekomendacijas, bei rekomenduojančių asmenų 

telefonų numerius ir (arba) elektroninio pašto adresus.  

 

c) Pareiškėjai privalo įrodyti, kad jiems būtina finansinė parama. Šiam faktui įrodyti privalu 

pateikti oficialius dokumentus.  

 

d) Pareiškėjai privalo atitikti įprastus stojimo į TAMV reikalavimus. 

 

e) Pareiškėjai privalo puikiai kalbėti ir rašyti anglų kalba ir kad remiantis jų angų kalbos testo 

rezultatais, kurį jie atliks TAMV, jiems nereikėtų lankyti sustiprintos anglų kalbos 

programos (ELL).  

 

 



PATARIAMASIS STIPENDIJŲ KOMITETAS  

 

a) Patariamąjį stipendijų komitetą sudaro direktorius,  atitinkamai pradinių arba 

pagrindinių/vidurinių  klasių koordinatorius ir TAMV Valdybos narys.  

 

b) Direktorius ir moksleivių priėmimo skyriaus vadovė priima paraiškas dėl stipendijų gavimo 

bei atsako už paraiškos dokumentų išdavimą bei surinkimą.  

 

c) Direktorius nusprendžia, ar paraiška svarstytina Patariamojo stipendijų komiteto posėdyje. 

Paraiškos nebus svarstomos jei nebus pateikta pilnai užpildyta Konfidenciali finansinės 

paramos forma. 

 

d) Galimi kandidatai stipendijoms gauti gali būti kviečiami drauge su tėveliais dalyvauti 

pokalbyje su komiteto nariais. 

 

e) Ateinančių metų paraiškas dėl stipendijų skyrimo komitetas svarsto kiekvienų metų gegužį 

ir pateikia mokyklos Valdybos pritarimui.  

 

 

BUS VERTINAMA KANDIDATŲ : 

 

a) šnekamoji anglų kalba  

b) MAPS (Measures of Academic Progress) anglų kalbos skaitymo  ir matematikos testas  

c) rašinys duota tema 

d) moksleivių pomėgiai ir interesai  

  

 

OFICIALŪS DOKUMENTAI, KURIUOS BŪTINA PRIDĖTI PRIE PARAIŠKOS:  

 

1) Laiškas su prašymu, adresuotas Patariamajam stipendijų komitetui nurodant priežastį, dėl 

kurios kreipiamasi stipendijai gauti ir sumą, kurią šeima būtų pajėgi mokėti už savo 

vaiko/vaikų mokslą. 

2) TAMV Konfidencialią finansinės paramos formą, katu su visais joje nurodytais 

dokumentais: 

Finansinė informacija 

a) Dvejų paskutinių metų pajamų deklaracijos 

b) Paskolos namo/buto įsigijimui sutarties arba nuomos sutarties kopijos 

c) Kiti atitinkami finansiniai dokumentai  

Komitetas kiekvienu atveju atskirai gali prašyti pateikti papildomos informacijos dėl finansinės 

būklės ir asmeninių pajamų. 

 

  Akademinė informacija 

d)  Visų prieš tai baigtų klasių įvertinimai iš buvusių mokyklų; 

e) Laikytų norminių testų kopijos; 

f) Rekomendacinis laiškas, parašytas buvusio klasės mokytojo arba mokyklos 

direktoriaus/pavaduotojo su kontaktine rekomenduojančių asmenų informacija; 



g) Akademinių pasiekimų/pagyrimų/apdovanojimų kopijos; 

h) Visos moksleivio užklasinės veiklos sąrašas; 

i) Kita informacija, nurodanti moksleivio akademinius pasiekimus. 

 

PASTABA: Visi finansiniai dokumentai laikomi konfidencialia informacija, su kuria 

susipažinti turi teisę tik Patariamojo stipendijų komiteto nariai.  

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI: Užpildytas paraiškas dėl stipendijos kartu su visais 

papildomais dokumentais ateinantiems mokslo metams būtina pateikti iki 2012 m. 

balandžio 30d. Sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paraiškos svarstymo priima mokyklos 

direktorius. 

 

STIPENDININKO IR JO (JOS) TĖVO, MOTINOS AR GLOBĖJO PAREIGOS  

 

a) Ne vėliau nei per vieną savaitę po to, kai gauna pranešimą dėl sprendimo skirti stipendiją, 

stipendininkai privalo patvirtinti, ar sutinka su paskirta stipendija ir sąlygomis. 

 

b) Tėvai arba globėjai privalo pasirūpinti visais kitais stipendininko poreikiais/išlaidomis, 

kurių nedengia mokesčio už mokslą sumažinimo stipendija.  

 

c) Stipendininkai privalo laikytis TAMV tvarkos ir taisyklių bei nuostatų, nurodytų Stipendijų 

sutartyje, kuri pasirašoma kartu su Priėmimo į mokyklą sutartimi. 

 

e) Norėdami išsaugoti jiems skirtąją stipendiją, stipendininkai privalo išlaikyti tokius 

mokymosi rezultatus, kurie atitiktų Patariamojo stipendijų komiteto nustatytus stipendijų 

programos standartus.  

 

f) Patariamasis stipendijų komitetas įvertins kiekvieną stipendininką, siekdamas išsiaiškinti ar 

jis (ji) galės dalyvauti mokesčio už mokslą mažinimo programoje ir kitais metais.  

 

 

 

 
 


