СЪОБЩЕНИЕ
за условията за получаване на стипендии от учениците през II срок на
учебната 2020/2021 година, съгласно постановление № 328/ 21.12.2017 г. и
утвърдени вътрешни правила в училището и актуализация към тях
1. Стипендии се отпускат от началото на учебната година и от началото
на II срок и се изплащат от 01 октомври до 30 юни включително.
2. Стипендии за постигнати образователни резултати се отпускат на
ученици от 8 до 12. клас без оглед на месечния доход на член от
семейството и при успех от 5.50 до 6.00 в размери, посочени във
вътрешните правила и изготвено класиране.
3. Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането на ученици в размер на 30 лв. се
отпускат при успех не по-нисък от 4.50 и месечен доход от м.
АВГУСТ 2020 г. до м. ЯНУАРИ 2021 г. под 617 лв. на член от
семейството.
4. Стипендии на ученици без родители или само с един родител и за
подпомагане на ученици с трайни увреждания, независимо от
месечния доход и успеха, се отпускат в размер на 30 лв. и се
изплащат целогодишно.
5. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за
предходните 6 месеца от 01.08.2020 г. до 31.01.2021 г. въз основа на
заявление-декларация по приложен образец.
Месечният доход се удостоверява със: служебна бележка от
местоработата на родителите /за безработните се представя служебна
бележка от бюрото по труда/, служебна бележка за размера на
пенсията и нотариално заверена декларация за получаваните доходи
от търговска дейност, наеми, хонорари.
6. На ученици, настанени в домове за деца и юноши, с успех не понисък от отличен 5.50 се отпуска стипендия.
7. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия
до края на обучението си.
8. Учениците губят право на стипендия, когато имат наложено
наказание с решение на Педагогическия съвет или наложена
забележка за поведение до заличаване на наказанието, както и когато
прекъснат или повтарят учебната година (с изключение на
повтарящите по болест).
9. Заявление-декларация за получаване на стипендия по приложен
образец се предава на класния ръководител в срок до 19.02.2021 г.
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