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ЗАПОВЕД
№ 860/22.02.2021 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, ПМС №328/21.12.2017 г. за
условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование, ПМС №20/01.02.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС №328/21.12.2017
г. и във връзка определяне на стипендианти за втория учебен срок на 2020/2021 учебна
година във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“
ОПРЕДЕЛЯМ:
Срок за подаване на документи от ученици, имащи право да получават

различни видове стипендии след завършено основно образование (чл. 4, ал. 1, т. 1-4 от
ПМС №328/21.12.2017 г.) - от 24.02.2021 г. до 09.03.2021 г. вкл.
Заповедта с критериите за допускане до класиране на заявилите желание е
публикувана в училищния сайт и е поставена на информационното табло на 1. етаж (до
медицинския кабинет).
Формулярите на документите са качени в училищния сайт, откъдето могат
да се свалят и попълнят. Попълнените документи се предават на класните
ръководители.
Училищната комисия за стипендиите да представи на Директора Протокол №2,

с предложение за допуснати ученици до участие в класирането, в срок до 12.03.2021 г.
и след одобрение от Директора да изготви Протокол №3, с предложение за класиране
на учениците, в срок до 16.03.2021 г.
Списъците с класираните ученици ще бъдат обявени на информационното
табло в срок до 19.03.2021 г.

Стипендиите за учениците от 8. до 12. клас ще се получават чрез карти към
Общинска банка.
Учениците, които нямат банкови карти, подават документи за издаване на
такива, заедно с подаване на документите за отпускане на стипендия.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лидия Маринова - зам.директор АСД.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите служители
електронната поща, а класните ръководители да уведомят всички
10,11 и 12 клас чрез електронната платформа.
Директор II АЕГ:.
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