на
София, ул.”Балша”2, www.pgtmdsofia.coni
тел: 952-23-05, 952-26-77 , 852-34-11

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

От
(Име, презиме, фамилия на ученика)
Живущ
(Адрес по местоживеене)
. Ученик
(клас)
Моля да ми бъде отпусната стипендия за Постигнати образователни резултати, з а ................... учеб
срок н а .................................. учебна година, съгласно чл.4, ал.1, т. 1 от Постановление №328 от 21.12.2017
за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Успе х ...............................
(от предходната година, от I учебен срок - излишното се зачертава)
2. Общ брой точки от НВО по БЕЛ и математика.............................................
(попълва се от класния ръководител на VIII клас за първи учебен срок)
3. Имам/нямам наложена мярка по чл.59 от Правилника на ПГТМД;
4. Имам/нямам наложена санкция по чл.61 от Правилника на ПГТМД

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

Дата:.................................
гр. София

Д екларатор:................................................
/име, фамилия/

Класен ръководител:...................................................
/име, фамилия/
Родител/настойник/попечител:
/име, фамилия/

/подпис/

/подпис/

/подпис/

Критерии за допускане до кандидатстване
за получаване настипендия за
Постигнати образователни резултати

1. Основни критерии:
•
•
•

Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия;
Средният успех на ученика да не е по-нисък от Отличен 5.50. За постъпилите в VIII клас през
учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, средният успех се определя като средно
аритметично от предметите от свидетелството за основно образование.

2. Допълнителни критерии:
• За постъпилите в VIII клас през учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, право да
кандидатстват имат ученици, които са постигнали общ брой точки 120 от НВО по БЕЛ и
математика.
• Спазва Правилника на ПГТМД

Необходими документи
1. Заявление-декларация по образец,
подписано от класен ръководител.

подписано от родител/настойник/попечител, проверено и

