НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ
VІІІ – ХІІ КЛАС – ІI учебен срок на учебната 2021/2022 година
І. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО
1. Доход до 650,00 лв. на член от семейството;
2. Успех над 4,50 ( ООП + РП) за I учебен срок на 2021/2022 г. - заверен от
класния ръководител;
3. Удостоверение за доход на двамата родители за шест месеца, ако имат
отпуск по болест – бележка от НОИ
/ от м. август 2021 г. до м. януари 2022 г. включително/ ;
4. Безработни родители, регистрирани в Бюрото по труда – удостоверение от
бюрото;
5. Безработни родители, които не получават възнаграждение от Бюрото по
труда, подават декларация за доходи, заверена от нотариус;
6. Удостоверение за учащи брат/сестра на което пише получават ли стипендия;
7. При разведени родители – копие от решение на съда за предоставени
родителски права и размер на издръжка ;
8. Родители пенсионери – удостоверение от пенсионен отдел за получаваната
пенсия, без добавка за чужда помощ, ако получават такава;
9. Служебна бележка за месечни помощи от Социално осигуряване.
10.Банкова сметка /който не е представил минали години/
ІІ. УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1. Протокол за инвалидност на ученика.
ІІІ. УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ
1. Копие от акт за смърт.
ІV. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Успех над 5,50 (ООП + РП ) за I учебен срок на 2021/2022 г., заверен от
класния ръководител.
V. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ
1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование – успех 4,00 на всички документи, съгласно т.І
2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната и извънкласната или
извънучилищната дейност – класиране на призово място или постигнат
отличен успех на национален кръг на олимпиада или състезание от
календара на извънкласните и извънучилищните дейности.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВАНЯ КАЗАКОВА
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