СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО

ЗАПОВЕД
№ 845/09.02.2017 год.
На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП и чл.8,
ал.1 от Постановление на МС № 33/15.02.2013 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :
I . Комисия за стипендиите в СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Царево в състав:
Председател:Меглена Димитрова Каракачанова – зам.- директор по УД
и членове: 1. Дафина Василева Иванова – гл. счетоводител
2. Таня Николова Георгиева – зам.- директор по УД
3. Таня Господинова Шигурова Ангелова – главен учител
прогимназиален етап
II. Комисията по т.1 предлага на Директора:
а) разпределението на средствата по видове стипендии;
б) критериите за допускане до класиране и критерии и показатели за
класиране на учениците за различните видове стипендии;
в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска
(учебен срок, учебна година);
г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия
в училището.
III. Допуска до класиране, извършва класиране и предлага на Директора
учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 от
Постановление на МС № 33/15.02.2013 г.
IV. Разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и
стипендии по чл.4, ал.1 т.3, т.4 и ал.2 и предлага на Директора на кои ученици да
бъде отпусната стипендия.
С настоящата заповед да се запознаят членовете на училищния колектив и
учениците от ІХ до ХІІ клас.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Изготвил заповедта:
Р. Стаматова

Д.Фелонова
Директор:

Запознат със заповедта :
М.Каракачанова
Д.Иванова
Т.Георгиева
Т.Шигурова

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО

ЗАПОВЕД
№ 846/09.02.2017 год.
На основание чл. 259 ал. 1
от ЗПУО, чл.147 ал.1 т.1 от
ППЗНП, във връзка с чл.9, ал.1 от Постановление на МС №
33/15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование

УТВЪРЖДАВАМ :
1. Критерии и показатели за класиране на ученици за
получанване на месечни стипендии в СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Царево за
II учебен срок на учебната 2016/2017 година, предложени от Комисията
за стипендии.
2. Срок за подаване на документи от 13.02.2017 год. до
28.02.2017 год. в канцеларията на училището.
С настоящата заповед да се запознаят членовете на училищната
комисия и учениците от ІХ до ХІІ клас.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Изготвил заповедта:
Р. Стаматова

Д.Фелонова
Директор:

Запознат със заповедта :
М.Каракачанова
Д.Иванова
Т.Георгиева
Т.Шигурова

