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КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЕКИ ВИД
СТИПЕНДИЯ В УЧИЛИЩЕТО
1.

Ред и условия за предоставяне на месечни стипендии - месечните стипендии се

предоставят както следва:
1.1. За постигнати образователни резултати:
1.1.1. за I срок на учебната година - от месец октомври на текущата година до месец
януари следващата календарна година включително;
1.1.2. за II срок на учебната година - от месец февруари до месец юни следващата
календарна година включително.
1.2.

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

1.2.1. за I срок на учебната година - от месец октомври на текущата година до месец
януари следващата календарна година включително;
1.2.2. за II срок на учебната година - от месец февруари до месец юни следващата
календарна година включително.
1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители - от
началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпило основанието за получаването и
се изплащат и в периода на неучебните месеци (юли, август и септември). За този вид
стипендия учениците задължително подават заявление-декларация в началото на всеки
учебен срок.
2.

Ред и условия за предоставяне на еднократни стипендии - еднократните

стипендии се предоставят както следва:
2.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование - еднократно, само веднъж в рамките на един учебен срок за
един и същи ученик, с издадена заповед на директора на училището;
2.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и/или
извънучилищната дейност еднократно, само веднъж в рамките на един учебен срок за един
и същи ученик, с издадена заповед на директора на училището.
Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на
повтарящи по болест;
2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до
заличаване на наказанието.
Комисия за стипендиите:
Председател:Елеонора Стоянова
старши учител
Членове: Еинка Афтонова - главен счетоводител
Величка Гатева - старши учител
Стефка Карабелова - старши учител
Теодора Червенкова- старши учител
инж. Рена Недялкова старши учител
инж. Йордан Йорданов старши учител
Юлия Николова - счетоводител

