СОУ ”ГЕО МИЛЕВ” – Варна

У К А З А Н И Я
ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
за СТИПЕНДИИ
ЗА II-ри УЧЕБЕН СРОК на 2015/2016 год.
Отнася се за ученици от 9 до 12 клас, с българско гражданство и в дневна /присъствена/
форма на обучение.
1. Ученици с отличен успех – не по-нисък от 5,50. Попълва се заявлениедекларация до директора и задължително се подписва от ученика, родителя
/настойника/ и кл. ръководител. Вписва се адрес по местоживеене.
2. Ученици – инвалиди, ученици без родители или с един родител. Попълва се
молба-декларация до директора и се прилагат: копие от ТЕЛК за инвалидност,
копие от смъртен акт на родителя/ите, декларация от другия родител, че не е
встъпвал в брак към датата на молбата. Задължително се подписва от ученика,
родителя /настойника/ и кл. ръководител.
Представя се и оригиналният документ на дл. лице в счетоводството за сверка на
документите и се подписва копието за вярност с оригинала.
3. Ученици с максимален месечен доход на член от семейството до 386,67лв.
Попълва се молба-декларация до директора. Прилага се удостоверение за дохода
на родителитe, изведено с изходящ номер, в което се посочва, че е:
- за стипендия по ПМС № 33 от 2013 год.,
-за периода от м.АВГУСТ 2015 год. до м.ЯНУАРИ 2016 год. /вкл./
Същото се отнася и за удостоверения:
- за социални помощи,
- за стипендии на братя и сестри
- за документи от съда за присъдена издръжка.
Служебна бележка за братя и сестри, че са ученици /студенти – държавна
поръчка и колко стипендия получават.
Служебна бележка на разведените родители от съда за присъдена издръжка и че
през последните 6 месеца няма образувано дело за увеличение на издръжката.
Успех не по-нисък от 4,50.
Задължително се подписва от ученика, родителя /настойника/ и кл. ръководител.
Класният ръководител проверява успеха на ученика, поведението и има ли
наложено наказание.

СРОК ДО 19.02.2016 год. /ет.2 стая 210/- при касиера
ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните
братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено
обучение, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на единия
родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга.
§ 2. Месечният доход на член от семейството се определя, като среден за
предходните 6 месеца, въз основа на заявление-декларация и съгласно
приложението. Размерът на работната заплата, приет на база при изчисляване на
месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
§ 3. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се
включват всички получени суми за предходните 6 месеца от: заплати, включително
обещетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда
помощ на инвалидите; обещетения за безработица и социални помощи;
компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и месечни помощи за
деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от
декларатора по силата на това постановление; търговия; продажба на
селскостопанска продукция;занаяти; дивиденти от акции и други доходи.
Заявление-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана от
родителя /попечителя/ на ученика и към нея да се приложат следните документи.
§ 4. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема
предвид успехът от предходната година, а при отпускане на стипендия за втория
учебен срок – успехът от предходния срок.
§ 5. Учебните заведения извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от
подадените документи.
§ 6. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия до
края на обучението.
§ 7. Ученици, които са прекратили обучението по собствено желание или са
изключени и не продължават обучението си, са длъжни да върнат получената сума
за стипендии, както и съответната държавна издръжка. Изключение се допуска
само по здравословни причини.

