ПГСАГ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – СТИПЕНДИИ
ВИД СТИПЕНДИЯ

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

ДОКУМЕНТИ

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
размер 21 – 60 лв:
(определят се за всеки срок
поотделно,
ученикът може да получи само
един вид месечна стипендия)
1.За постигнати образователни
резултати
(изисква се класиране –
в началото на учебния срок)
2.За подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване
на отпадането
(изисква се класиране в началото на учебния срок)

3. За подпомагане на ученици с
трайни увреждания
(не се изисква класиране;
от възникването на ситуацията)

1.Основен критерий - отличен успех на
ученика за предходната учебна година или
за І учебен срок на текущата учебна година
2. Допълнителни критерии
- наложено наказание „Забележка” ;
- брой на неизвинените отсъствия

1.Заявление - Декларация № 1

1.Основни критерии:
- Доход на член от семейството не по-висок от
средната стойност на минималната работна
заплата за последните 6 месеца
- Среден успех на ученика за предходната
учебна година или за І учебен срок
на текущата учебна година
най-малко Добър 4.00
2. Допълнителни критерии
- наложено наказание „Забележка” ;
- брой на неизвинените отсъствия

1.Заявление - Декларация № 2
2.Документи, удостоверяващи
дохода на семейството

1.Медицинска експертиза, съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания

1.Заявление - Декларация № 3
2. Решение на органите на
медицинската
експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) копие.
1.Заявление – Декларация № 4
2. Копие на удостоверение
за раждане на ученика
3.Копие на смъртен акт
4.Копие от съдебно решение за
лишаване от родителски права
или поставяне под пълно
запрещение

4. За ученици без родител или
родители
(не се изисква класиране;
от възникването на ситуацията)

5. Целева месечна стипендия за
покриване на конкретни разходи,
свързани с обучението на
ученика:
– разходи за пътуване;
- такса за общежитие;
(разходите се доказват
с
документи, изисква се класиране )

1.Основен критерий - Доход на член от
семейството не по-висок от средната стойност
на минималната работна заплата
за
последните 6 месеца

6. За дуална форма на обучение

1.Основен критерий: среден успех на ученика
за предходната учебна година или за І учебен
срок на текущата учебна година

1. Заявление - Декларация № 7
2.Документи, удостоверяващи
дохода на семейството

2. Допълнителни критерии
- наложено наказание „Забележка” ;
- брой на неизвинените отсъствия

2. Допълнителни критерии
- брой на неизвинените отсъствия

1. Заявление - Декларация № 9

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ:
размер до 100 лв.
(отпускат се само веднъж
в рамките на един учебен срок
за един и същ ученик;
може да се отпусне и на ученик,
който получава месечна стипендия)
1.За преодоляване от ученика на
еднократни социални
обстоятелства,, свързани
с достъпа му до образование
(не се изисква класиране;
от възникването на ситуацията)

2.Целева еднократна стипендия
за покриване на конкретни
разходи , свързани
с обучението на ученика

1. Смърт на родител;
2. Трайни увреждания на родител /при ученик с
един родител/;
3. Трайни увреждания на двамата родители;
4. Продължителна безработица на двамата
родители;
5. Продължително заболяване на ученика;
6. Сериозни загуби на семейството
от природни бедствия
7. Други специфични случаи

1. Заявление - декларация № 5
2. Мотивирано становище
от класния ръководител
до Комисията за стипендиите
с предложение за отпускане
на стипенди ( в свободен вид)
3. Документи, удостоверяващи
основанието - копия.

Доход на член от семейството не по-висок от
средната стойност на минималната работна
заплата за последните 6 месеца

1. Заявление - декларация № 8а
2. Документи, удостоверяващи
дохода
на семейството
3. Когато разходът е
за дейности, свързани
с постижения на ученика,
водещи до издигане
на авторитета на училището участия в състезания, конкурси
и др.такива, не се изискват
документи, удостоверяващи
дохода на семейството - подава
се
Заявление-декларация № 8 б

(отпуска се само веднъж в рамките
на един учебен срок
за един и същ ученик;
може да се отпусне и на ученик,
който получава месечна
стипендия):
- разходи за подпомагане
на учебния процес с учебници,
тетрадки и учебни помагала;
- разходи за униформено облекло;
- разходи за пътуване и квартира;
- други специфични разходи,
свързани с обучението на ученика
(разходите се доказват с
документи)
( не се изисква класиране:
–в началото на учебния срок,
-от възникването на ситуацията)
3. За постигнати високи
резултати от ученика в учебната,
извънкласната или
извънучилищната дейност
(не се изисква класиране):

1. Ученици, отличници края на учебната
година;
2.Ученици, с постижения в извънкласната
дейност;
3. Ученици от ХІІ клас с високи резултати в
учебната и извънкласната дейност по време на
цялото обучение в училището, довели
до издигане авторитета на Гимназията

1.Заявление - декларация № 6
2. Мотивирано становище
от класния ръководител или
от обучаващия учител
до Комисията за стипендиите с
предложение за отпускане
на стипендия ( в свободен вид)
З. Документи, удостоверяващи
основанието - копия.

