СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН 3АИМОВ"

5802 Плевен,ж.к. „Сторгозия` ; канцелария: 064/678611; e-mai1: zaimov рl(й mail.bg

ЗАПОВЕД
№РД 16 — 707 / 19.02.2020 година
град Плевен,област Плевен

На основание чл. 259, ап. 1 Закона за предучилищното и училищното образование,чл. 9 от Постановление № 328
от 21 декември 2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено
основно образоваине и Протокол № 1/ 17.02.2020 година на комисията за стипендинте

УТВЪРЖДАВАМ

Разпределението на средствата за стипендии, критериите, необходимите документи и условията и реда за
предоставяне на стипендии за учебната 2019 / 2020 година,както следва:
1. Средствата за стипендии, за учебната 2019 / 2020 година да бъдат разпределени само за месечни
стипендии,а именно:
• Месечни стипендии за постигнати образователни резултати;
• Месечни стипендии за подпомагане на достьпа до образоваине и предотвратяване на отпадането;
• Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
• Месечна стипенди за ученици без родител.
2. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране:
Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
■ успех от Отличен 5. 50 до Отличен 6. 00, за първият учебен срок на учебната 2019 / 2020 година — не
по-мапко от 35 лева;
Месечни стипендии за подпомагане на Достьпа до образованието и предотвратяване на отпадане
■ успех,не по- нисък от Много добър 4,50, за първият учебен срок на учебната 2019/ 2020 година;
■ Месечен доход, не по-висок от 610,00 лева на член от семейството, за периода август 2019 година —
януари 2020 година,включително.
• Месечни стипендии за постигнати образователни резултати и месечин стипендии за подпомагане
на достьпа до образоваине и предотвратяване на отпадането се предоставят на учениците от
началота на вторият учебен срок до края на учебната година;
• Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и месечна стипендия
за ученици без родител се предоставят на учениците целогодикно.
З.Документи за кандидатстване:
1.
Месечни стипендии за постигнати образователните резултати — заявление по образец(17рипожение 1),
заверено с подписа на класния ръководител,за успеха от първият срок на учебната 2019/2020 година.
2.Месечни стипендии за подпомагане на достьпа до образоваине и предотвратяване на отпадането
■ Заявление по образец (17риложение 2), заверено с подписа на класния ръководител, за успеха от
първият учебен срок на учебната 2019/2020 година.

■ Служебна бележка за дохода на родителите за периода м.авryст 2019 година - м.януари 2020 година,
включително;
■ Удостоверение от НОИ за платени обезщетения за временна неработоспособност за същия период;
■ Удостоверение от отдел "Пенсии", ако родителите /или един от родителите/ са пенсионери;
■ Удостоверение от Бюрото по труда, ако родителите /или един от родителите/, са безработни, както и за
размера на получаваното обезщетение,ако получават такова;
■ Удостоверение от „Социално подпомагане" за семейните помощи;
■ Съдебно рещение за родителските права при разведени родители;
■ Удостоверение за брат/сестра/, че са учащи, както и за размера на стипендията, при условие, че
получават такава.
З. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания
■ Заявление по образец (Приложение 3);
■ Копие от решението на TEJIIC;
4. Месечни стипендии за учеинци само с един родител
■ Заявление по образец (Приложение 3);
■ Konue от смъртния акт.
Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на учео
'
ната година и
получените суми подлежат на възсrдновяване.
Срок за подаване на документите: до 06.03.2020 година
•

Документите з различните видове стипендии се подават при класния ръководител;

Настоящата заповед следва да бъде поставена на видно място — сайта на училището и доведена до знанието на
учениците и класните ръководители.

Настоящата заповед следва д бъде връчена на г-жа Вероника Тодорова Цоловска — главен счетоводител и г-жа
Игнатка Иванова Гурзова — с~4ециалист ТР3 за сведеине и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заzоведта възлагам на г-жа Таня Йорданова Стефанова — заместник-директор УД,
както и ще осъществявам лиЧно.

Директор на СУ„ С~поян За

запознати сьс заповедта:
име, презиме,фамилня
Таня Йордаиова Стефанова
Вероника Тодорова Цоловска
игнатха иванова гурзова
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