СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО

Утвърждавам:
В.Атанасова
Директор

КРИТЕРИИ

И ПОКАЗАТЕЛИ

за класиране на ученици за получаване на месечни стипендии в СУ
«Н.Й.Вапцаров » гр.Царево за I учебен срок на учебната 2016/2017 година
I. Критерии и показатели:
1. За класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати
образователни резултати по чл.4, ал.1, т.1 от Постановление №33/15.02.2013 г.
на МС:
а) за ученици с успех «Отличен 6.00» - 50.00 лв.
б) за ученици с успех «от Отличен 5.75 до 6.00» - 45.00 лв.
в) за ученици с успех «от Отличен 5.50 до 5.75» - 40.00 лв.
г) стипендията се отпуска в началото на всеки учебен срок
2. За ученици получаващи стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането по чл.4, ал.1, т.2 от
постановлението:
а) за ученици с доход под размера на МРЗ на член от семейството;
б) успех не по-нисък от «Мн. добър 4.50» - 35.00 лв.
в) стипендията се отпуска в началото на всеки учебен срок
3. За подпомагане ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.З:
а) стипендията е в размер на 45.00 лв. и може да се определя за 1
учебна година.
б) стипендията се отпуска от началото на учебната година или
следващия месец след възникване на събитието.
4. За ученици без родители по чл.4, ал.1, т.4 и за ученици с един родител по
чл.4, ал.2 :
а) може да се отпуска за 1 учебна година;
б) стипендията се отпуска от началото на учебната година или от
началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за изплащането.
в) стипендията е в размер на 50.00 лв.
II. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в
училището.
1. За отпускане на стипендии по чл.4 ал.1 и ал.2 учениците подават до
Директора Заявление - декларация по образец.
2. За стипендии по чл.4, ал.1 т.1 не се изисква месечен доход. Класният
ръководител заверява с подпис успеха на ученика.

3. За стипендии по чл.4, ал.1 т.2 ученикът подава заявление - декларация,
като представя и документи , удостоверяващи доход под размера на МРЗ на
член от семейството.Месечният доход на член от семейството се определя
като среден за предходните шест месеца. Членове на семейството на
ученика са бащата, майката,непълнолетните или нетрудоспособни братя и
сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство
на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се
счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и
непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за
придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и
сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с
което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
Класният ръководител заверява с подпис успеха на ученика.
4.За стипендиите по чл.4 ал.1 т.З и т.4 и ал.2 не се изисква доход и успех.
Представя се копие от документ, удостоверяващ трайното увреждане на
ученика или копие от смъртен акт на родители.
5.Комисията разглежда подадените заявления и извършва класиране по чл.4,
ал.1, т.1 и т.2 за отпускане на стипендии.
6.По чл.4, ал.1 т.З, т.4 и ал.2 не се извършва класиране.
7.Комисията предлага на Директора учениците, на които да бъде отпусната
месечна стипендия по чл.4 ал.1 и ал.2 от Постановление № 33/15.02.2013 г. на
МС
III. Стипендии се отнемат при:
а) наложено санкция «Забележка» или санкция от ПС - за срока на
наказанието;
б) учениците нямат право на стипендии, когато:
- прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на
повтарящи поради болест
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