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КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИТЕ И
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
I. Месечни стипендии
1. Критерии за допускане до класиране на учениците:
1.1. За постигнати образователни резултати -

успех на ученика от предходния

учебен срок (предходна учебна година).
1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането месечен доход на член от семейството.
2.

Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове

стипендии:
2.1. Стипендия за постигнати образователни резултати се отпуска на ученици с
успех за предходния срок (предходната година) - Отличен (над 5,50). Учениците подават
Заявление-декларация по образец на училището, с надлежно попълнени всички необходими
реквизити в нея. Задължително при вписан успех на ученика се подписва

класния

ръководител;
2.2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането се отпуска на ученици с успех не по-нисък от Много добър (над 4,50) и месечен
доход на член от семейството под установената средна минимална работна заплата през
последните 6 (шест) месеца. Учениците подават Заявление-декларация по образец на
училището с надлежно попълнени реквизити, в която задължително се вписва успехът на
ученика от предходния

учебен

срок (предходна учебна

година),

ръководител. Заявление-декларацията се подписва от ученика и

заверен

от

класния

родител на ученика. Към

заявление-декларацията се подават документи, удостоверяващи дохода на семейството за
последните 6 (шест) месеца, съгласно Приложение № 4.
2.3. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането се отпуска на ученици с успех не по-нисък от Добър (над 4,00) и месечен доход
на

член

от

семейството

под

установената

средна

минимална

работна

заплата

през

последните 6 (шест) месеца. Учениците подават Заявление-декларация по образец на
училището с надлежно попълнени реквизити, в която задължително се вписва успехът на
ученика от предходния учебен

срок (предходна учебна година),

ръководител. Заявление-декларацията се подписва от ученика и

заверен

от

класния

родител на ученика. Към

заявление-декларацията се подават документи, удостоверяващи дохода на семейството за
последните 6 (шест) месеца, съгласно Приложение № 4.
Класирането се извършва по възходящ ред - от учениците с най-нисък доход.
Допълнителни критерии за класиране на ученици за получаване на стипендии:
участие на учениците в извънкласни и извънучилищни форми на обучение,
проекти

по

Национални

програми,

състезания,

организирани

от РИО - Шумен

или

Министерство на образованието и науката, културни и спортни мероприятия и други и
постигането на високи резултати от представяването. Участието се доказва с бележка от
ръководителя на дейността по образец на училището. Предимство ползват кандидатите,
участващи в тези форми на обучение или мероприятие;

брой на неизвинените отсъствия - удостоверяват се с бележка от класния
ръководител по образец на училището. Предимство ползват кандидатите с по-малък брой
неизвинени отсъствия.
II Еднократни стипендии необходими документи
1. Критерии за отпускане на еднократни стипендии
1.1. Стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
1.1.1. За ученици с доход на член от семейството до 80% от минималната
работна заплата за последния месец, преди подаване на заявлението (служебна бележка за
получените доходи на семейството за предходния месец; документ за регистрация в БТ,
издадена най -късно предходен месец; нотариално заверена клетвена декларация по образец
на училището).
1.1.2. За ученици без двама родители (ксерокопие на акт за раждане на ученика и
смъртен акт на родителите; документ, удостоверяващ конкретната причина за лишаване
от родителски права).
1.1.3. За ученици в многодетни семейства - с 3 и повече деца под 18 години и
учащи (удостоверение за актуално семейно положение на родителите; удостоверение от
сътоветното учебно заведение).
1.1.4. За ученици, отглеждане от самотен родител (удостоверение за актуално
семейно положение на родителя).
1.1.5. За ученици с влошено здравословно състояние (медицинско удостоверение
за здравословното състояние на ученика от личния лекар, удостоверяващо вида заболяване,
причина и налагащо се продължително лечение).
1.2. Стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извънучилищната дейност:
1.2.1 За постигнат отличен успех (6,00) през учебната година, за учениците от 12
клас - отличен успех над 5,50 (заверено копие на ученическата книжка).
1.2.2. За ученици, допуснали не повече от едно неизвинено отсъствие за една
учебна година (заверено копие на ученическата книжка).
1.2.3. За постигнат отличен успех (6,00) през учебната година (за учениците от 12
клас - отличен успех над 5,50), и допуснати не повече от едно неизвинено отсъствие за една
учебна година и (заверено копие на ученическата книжка).
1.2.4. За участие в областни и национални състезания, организирани от РИО Шумен или Министерство на образованието и науката и постигане на високи резултати от
представянето, под формата на награда(заверено копие на документи за участие и
постигнати високи резултати от участие в различни състезания).:
1.2.5. За активно участие в организираните извънкласни и извънучилищни
дейности, в рамките на една учебна година (доклад на класния ръководител и/ или на
педагогическия
съветник).
Всички необходими документи са придружени със заявление - декларация от
ученика по образец на училището и доклад на класния ръководител.
Комисия за стипендиите:
Председател:Елеонора Стоянова - старши учител
Членове: Еинка Афтонова - главен счетоводител
Величка Еатева - старши учител
Стефка Карабелова - старши учител
Теодора Червен кова- старши учител
инж.Рена Недялкова - старши учител
инж.Иордан Йорданов - старши учител
Юлия Николова - счетоводител

