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ЗАПОВЕД
№384-221/05.11.2020 г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и във връзка с ПМС 328/21.12.2017 год. и във връзка с протокол №261/05.11.2020 г. на комисия назначена със заповед № 256-93/01.10.2020 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
Вътрешни правила за условия и ред за получаване на стипендии от ученици от СУ
„Йоан Екзарх Български“, град Шумен. (Приложение №1) изменени в часта си:
1. Към чл. 10 ал. 1, т. 1 се добавя нова т. 1.4. с текст „Стипендия за ученици със
специални образователни потребности които са завършили VII клас с
удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете
от първи или втори гимназиален етап – 2 %.“
2. В чл. 10 ал. 1 т. 2 се изменя „.Еднократни стипендии - 3%“
3. Към чл. 11 се създава ал. 5 с текст „Стипендия за ученици със специални
образователни потребности които са завършили VII клас с удостоверение за
завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или
втори гимназиален етап - кандидатства се чрез подаване на заявление от
ученика – Приложение № 5, и стипендията се отпуска от месеца, следващ месеца
на възникване на обстоятелството. Към заявлението се прилагат съответно:
решение от ТЕЛК; оценка от лицензиран психолог; заповед за одобрение от
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на
предложение на екип за подкрепа на личностно развитие; друг медицински
документ, доказващ наличие на специални образователни потребности. За
отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране. Подаването на
заявлението е еднократно. Стипендията се изплаща за учебните месеци и е в
размер на 25 (двадесет и пет) лева на месец.„
Правилата влизат в сила от началото на учебната 2020/2021 година.
В срок до 06.11.2020 год. правилата да бъдат поставени на информационното табло
от завеждащ административна служба при СУ „Йоан Екзарх Български“ и публикувани на
интернет страницата на училището от старши учител по математика, член на комисията по
администриране сайта на училището.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица за
изпълнение.
Конрола по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
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Директор на СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен

