ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – гр. БУРГАС
Бул. “Ст. Стамболов”№ 19; Директор: тел. 056/81-01-04; Зам. директор: тел. 056/81-01-12
Канцелария: 056/81-01-15, Техн. Секретар – тел./ факс 056/81-16-31

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ
за получаване на стипендии от ученици
в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр.Бургас за учебната 2020/2021 година по
Постановление № 328/21.12.2017г. за получаване на стипендии от учениците,
завършили основно образование

I.

Видове стипендии :
Месечни стипендии:
1. Стипендия за постигнати образователни резултати – чл.4, ал.1,
т.1 – стипендия за отличен успех.
2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането - чл.4, ал.1, т. 2 – социална.
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.3
4. Стипендия за ученици без родители по чл.4, ал.2 или стипендия
за подпомагане на ученици само с един родител – чл. 4 ал.1, т.4.
Еднократни стипендии:
5. Преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – чл.5, ал.1,
т.1.
6. Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност
или в дейности в областта на науката, технологиите, изкуствата
и спорта.
Целеви стипендии:

Училището може да определи част от средствата за
стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 от ПМС 328 да се
предоставят целево на ученика за покриване на конкретни
разходи, свързани с обучението му. Разходите, за които се отпуска
този вид стипендия се доказват с разходооправдателни и с други
документи,
удостоверяващи
изразходването
им
по
предназначение.

II.

Критерии за отпускане:
1. За класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати
образователни резултати (отличен успех) критерий е отличният успех от
учебната 2019/2020 година. Успехът на ученика се изчислява
като
средноаритметичен от сбора на всички оценки ООП /ЗП и ЗУЧ/ЗИП. Класните
ръководители входират в канцеларията на гимназията предложение с имената на
учениците с отличен успех . Комисията за стипендии на свое заседание прави
преглед на подадените заявления и класира учениците.
Стипендията се отпуска в началото на всеки учебен срок след издадена
заповед от директора на гимназията и се получава за учебните месеци.
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2. За класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4, ал.1, т.2 от
Постановление на МС №328/21.12.2017г. (социална стипендия за нисък
доход) основен критерий е месечният доход на член от семейството.
- Учениците е необходимо да имат месечен доход на член от семейството под
минималната работна заплата за предходните 6 месеца - 610 лв. /от м. април
2020г. до м. септември 2020 г. включително – за първи учебен срок /.
- Учениците трябва да имат успех, не по-нисък от 4.50 от предходната учебна
година. Стипендията се отпуска в началото на всеки учебен срок, след
представяне на документи, удостоверяващи месечен доход под минималната
работна заплата на член от семейството и попълване на декларация –
заявление. Класният ръководител заверява с подпис успеха на ученика.
Комисията за стипендии на свое заседание прави преглед на подадените
заявления и класира учениците:
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.3 от
Постановление на МС № 328/21.12.2017 не се извършва класиране. Кандидатите
за този вид стипендия трябва да представят експертни медицински решения от
ТЕЛК или НЕЛК за намалена работоспособност или степен на увреждане над
50%. Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който
е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща за периода на
учебните и неучебните месеци. Ако ученикът отговаря и на условията за
получаване на месечна стипендия за образователни резултати, след подадено
заявление може да получава и половината от нейния размер.
4. За стипендия за подпомагане на ученици без родители по чл.4, ал.2 от
Постановление на МС № 328/21.12.2017г. и за подпомагане на ученици само с
един родител – чл. 4 ал.1, т.4 не се извършва класиране. Кандидатите за този
вид стипендия трябва да представят копие от акта си за раждане и копие от
смъртния акт на родителя, както и да попълнят декларация
Ако ученикът отговаря и на условията за получаване на месечна стипендия за
образователни резултати, след подадено заявление може да получава и
половината от нейния размер. Стипендията се отпуска от началото на месеца,
следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се
изплаща и за периода на учебните и неучебни месеци.
II. Процедура на отпускане на месечни стипендии
1. Комисията разглежда подадените заявления и извършва класиране по чл.4,
ал.1, т.1 и т.2 от Постановление на МС № 328/ 21.12.2017г.
2. Комисията изготвя списъци на учениците, които имат право да получават
стипендия на основание чл.4, ал.1, т.3, т.4 и ал.2 от Постановлението.
3. Комисията предлага на Директора учениците, на които да бъде отпусната
месечна стипендия.
4. Директорът издава Заповед за получаване на месечни стипендии в ПГРЕ
„Г.С.Раковски“.
5. Комисията прави проверка на не по-малко от 10 % от подадените документи
за стипендия.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – гр. БУРГАС
Бул. “Ст. Стамболов”№ 19; Директор: тел. 056/81-01-04; Зам. директор: тел. 056/81-01-12
Канцелария: 056/81-01-15, Техн. Секретар – тел./ факс 056/81-16-31

III.

Процедура на отнемане на месечни стипендии
Ученикът се лишава от стипендия, ако е отпусната въз основа на заявлениедекларация с невярно съдържание . Получените неправомерно средства се
възстановяват на училището.
Ученикът се лишава от стипендия, ако му е наложено наказание от ПС, за срока
на наказанието.
Ученикът на получава стипендия, ако прекъсне обучението си или повтаря
учебната година, с изключение на второгодници, повтарящи по здравословни
причини.
За повече информация може да се запознаете с Постановление на МС № 328/
21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците,
завършили основно образование и Вътрешните правила за получаване на
стипендии от учениците в сайта на гимназията : gre-rakovski.com - рубрика „За
нас“ – „ Училищни документи “ – т.13 – „ Стипендии “.
Декларациите за получаване на различните видове стипендии може да
изтеглите от сайта на ПГРЕ „Г.С.Раковски“.
Срок за подаване на заявления за стипендии:
До 6 октомври 2020 година включително – за стипендии за ученици без
родител/и и за ученици с трайни увреждания.
До 16 октомври 2020 година включително – за социална стипендия за нисък
доход.
Документи след посочените срокове няма да се приемат.

