157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО”
гр. София 1574, ул. Слатинска 35, тел. +35929710056, 157@157giche.com
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ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ В 157 ГИМНАЗИЯ
С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“

А . Месечни стипендии:
І. За постигнати образователни резултати
Критерии за допускане :
1. Успех от първия учебен срок или учебната година не по-нисък от 5.50.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец.
2. Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата
Критерии и показатели за класиране на учениците
Основният критерий е успехът на учениците. Класирането се извършва
по формула в низходящ ред според получения брой точки:
1. – ученици с успех 5,50 – 5,69 - 50 точки
2. – ученици с успех 5,70 – 5,89 - 60 точки
3. – ученици с успех 5,90- 6,00 - 70 точки
Формула: Точките от успеха – 3 * броя на неизвинените отсъствия
от предходния срок.

При равен брой точки по-напред се класира ученикът, който има помалък брой неизвинени отсъствия и няма забележки в дневника.

Размер на стипендия и период, за който се отпуска
Точки
70 - 60 точки
59 - 50 точки
49 - 40 точки
39 –30 точки

Сума на
стипендията в лв.
60,00
55,00
50,00
45,00

Период, за който се
отпуска
За учебен срок

ІІ. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
Критерии за допускане :
1. Месечен доход на член от семейството за последните 6 месеца,
ненадвишаващ 1,2 пъти установената за страната минимална
работна заплата (към момента на подаване на декларацията).
2. Успех от първия учебен срок или учебната година не по-нисък от
4.00
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец.
2. Служебна бележка от всеки член от семейството за дохода му през
последните шест месеца от работното му място.
3. Ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното
обезщетение за периода. Ако родителите са пенсионери – служебна
бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода.
4. За членове на семейството, които са в нетрудоспособна възраст –
служебна бележка от учебното заведение в което учат, че са ученици
/студенти / и сумата на получаваната стипендия за предходните шест
месеца, а ако не е получавана стипендия - служебна бележка,
удостоверяваща това.
5. За членове на семейството, които са разведени – съдебно решение с
присъдена издръжка.
6. Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата

Критерии и показатели за класиране на учениците
Основният критерий е доходът на учениците. Класирането се извършва
по формула в низходящ ред според получения брой точки:
1. Ученици с доход по- малък от 0,8 * Минималната РЗ – 70 точки
2. Ученици с доход между т.1 и Минималната РЗ - 60 точки
3. Ученици с доход между т.2 и 1,2* Минималната РЗ – 50 точки
Формула: Точките от дохода – 3 * броя на неизвинените отсъствия
от предходния срок.
При равен брой точки по-напред се класира ученикът, който има по-висок
успех, по-малък брой неизвинени отсъствия и няма забележки в дневника.
Размер на стипендия и период, за който се отпуска
Точки
70 - 60 точки
59 - 50 точки
49 - 40 точки
39 –30 точки

Сума на
Период, за който
стипендията в лв. се отпуска
50,00
За учебен срок
45,00
40,00
35,00

ІІІ. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
Критерии за допускане :
1. Решение от ТЕЛК, доказващо степен на инвалидност.
Необходими документи:
1.Решение от ТЕЛК, доказващо степен на инвалидност.
2. Заявление – декларация по образец
3. Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата
Критерии и показатели за класиране на учениците
Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания се
отпускат без извършване на класиране от началото на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се
изплащат и за периода на неучебните месеци.
Размер на стипендия и период, за който се отпуска

Успех
Не се изисква

Сума на
стипендията в лв.
55,00

Период, за който се
отпуска
целогодишно

ІV. За ученици без родители - ученици, чиито родители са починали,
лишени са от родителски права или са поставени под пълно
запрещение
Критерии за допускане :
1. Смъртен акт и/или документ за отнемане на родителски права
Необходими документи:
1. Смъртен акт и/или документ за отнемане на родителски права
2. Заявление – декларация по образец.
3. Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата
Критерии и показатели за класиране на учениците
Месечните стипендии за ученици без родители се отпускат без
извършване на класиране и да се изплащат и за периода на неучебните
месеци.
Размер на стипендия и период, за който се отпуска
Успех
Не се изисква

Сума на
стипендията в лв.
55,00

Период, за който се
отпуска
целогодишно

V. За ученици само с един родител
Критерии за допускане :
1.Смъртен акт и/или документ за отнемане на родителски права
Необходими документи:
1. Смъртен акт и/или документ за отнемане на родителски права
2. Заявление – декларация по образец.
3.Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата
Размер на стипендия и период, за който се отпуска

Успех
Не се изисква

Сума на
стипендията в лв.
50,00

Период, за който се
отпуска
целогодишно

Б. За еднократни стипендии
І. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование.
Критерии за допускане :
Месечен доход на член от семейството за последните 6 месеца,
ненадвишаващ 1,3 пъти установената за страната минимална
работна заплата (към момента на подаване на декларацията).
2. Успех от първия учебен срок или учебната година не по – нисък от
4.00.
1.

Необходими документи:
1. Заявление от ученика, в което са посочени обстоятелства, налагащи
отпускането на стипендия.
2. Служебна бележка от всеки член от семейството за дохода му през
последните шест месеца от работното му място.
3. Ако родителите са безработни- служебна бележка за получаваното
обезщетение за периода. Ако родителите са пенсионери – служебна
бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода.
4. За членове на семейството, които са в нетрудоспособна възраст –
служебна бележка от учебното заведение в което учат, че са ученици
/студенти / и сумата на получаваната стипендия за предходните шест
месеца, а ако не е получавана стипендия- служебна бележка,
удостоверяваща това.
5. За членове на семейството, които са разведени – съдебно решение с
присъдена издръжка.
6. Справка за IBAN и банковата сметка за превеждане на сумата
ІІ. За постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извънучилищната дейност за издигане престижа
на училището
Критерии за допускане :
- Участие в регионални, национални ученически състезания,
конкурси, олимпиади, спортни постижения и други издигащи престижа
на училището в обществото;
Необходими документи:

Стипендии по т.Б - ІІ се отпускат по предложение в писмен вид на
класния ръководител, преподавател или ръководител на проект.
Еднократни стипендии са в размер до 120 лв. на ученик.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение
на повтарящи поради болест;
2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до
заличаване на наказанието.
3. При преминаване от дневна в самостоятелна или задочна форма на
обучение по желание на ученика.
Месечните стипендии за постигнати образователните резултати и за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на втория
учебен срок след предварително извършено класиране за всеки вид
стипендия и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
Еднократните стипендии се отпускат без извършване на класиране като за
един и същ ученик такава стипендия може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок.
Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава
месечна.
Ученикът с право на стипендия по точки I. и II. може да кандидатства
за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз
основа на писмено заявление само една от стипендиите.
Ученикът с право на стипендия по точки III. IV и V. при класиране за
стипендия за постигнати образователни резултати има право да получава
и 50% от размера ѝ.
Всички стипендии от учебната 2020/2021 година се изплащат по банков
път след представяне на справка от банка и банкова сметка, на която
титуляр е ученика. На банкови сметки на родители, стипендии не се
изплащат.

