СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ
№
1.

2.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Аврам Аврамов – главен
счетоводител на ПГХТ
„Акад. Неделчо
Неделчев“, гр. Сливен
постъпило по електронна
поща

С. Иванова – директор на
НТГ, гр. Пловдив
постъпило по електронна
поща

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1. В §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на проекта да регламентирате
дали "Ученик без родители" е ученик, чийто родител не е вписан в Акта за
раждане, т.е. единият родител е неизвестен.

Не приема
Предложението не е
предложени релевантно на
ето
определените в § 1, т. 4
от проекта на
Постановление
категории родители които са починали,
лишени от родителски
права или поставени под
пълно запрещение.

2. В §1 от Допълнителните разпоредби на проекта да се определи по смисъла
на постановлението терминът: „Постигнати образователни резултати“. В
други нормативни актове в сферата на образованието, като например Закона
за предучилищното и училищното образование, този термин не съществува,
а се ползва терминът „Отличен успех“. Или да се уеднакви терминологията,
защото за постигнат резултат може да се приеме и успех „Много добър“ 5,00
по постановлението.

Не приема
Съгласно Закона за
предложени предучилищното и
ето
училищното
образование условията и
редът за получаване на
стипендии от учениците
се определят от
Министерския съвет. В
този смисъл с проекта на
ПМС са определени
видовете стипендии.

1. Новото ПМС за стипендиите да влезе в сила от втория срок. Вече имаме
Не приема
разработени процедури по старото ПМС за първия учебен срок. До
предложени
излизането на ПМС в ДВ ще сме изплатили няколко месечни стипендии. Нека ето
да не важат със задна дата промените.

С проекта на акт се
разширява кръгът от
ученици, имащи право
на стипендии, за които е
предвидено и влизането
на разпоредбите в сила
от началото на учебната
2017/2018 година.
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3.

Мануел Василев –
директор на ППМГ „Акад.
Н. Обрешков“
постъпило по електронна
поща

1. Това, че се отпускат стипендии и за деветокласниците е добре, защото те са
дискриминирани в момента. Осмокласниците и по-големите вземат, а девети
клас не вземат стипендии и трудно се отговаря на въпроса "Защо ние не
получаваме стипендии?". По-притеснително е друго. Нашето училище е с по
100 ученици от 8 до 12 клас. Право на стипендии имат 400 ученици с основно
образование /от 8, 10, 11 и 12 клас/, а финансиране за тях по бюджет 2017
имат 300 ученици /от 10, 11 и 12 клас/. Профилираните гимназии приемаме
най-добрите /отличните/ ученици. Ако за миналата година стипендиантите са
били 120, то сега са 200, заради нови 80 отличници от осмите класове. А
финансирането е за по-малко ученици! Да не говорим, че в професионалната
мрежа стандартът е с 10 лв. повече на един ученик, а там нямат толкова много
отличници.

4.

Десислава Арабаджиева,
председател на
обществения съвет при
СУПНЕ „Фридрих
Шилер“, гр Русе
постъпило по електронна
поща

1. На редовно заседание на Обществения съвет установихме че, размера на
стипендиите на учениците за отличен успех в нашето училище са в по-малък
размер в сравнение със стипендиите на ученици в други училища за такъв
отличен успех. Различията произтичат от методиката за разпределяне на
средствата, отпускани целево за тези стипендии на база брой на ученици в
съответното училище.
Бихме искали да предложим преразглеждане на тази методика с цел
увеличаване средствата отпускани като стипендии за отличен успех. Би било
удачно ученици с отличен успех да получават стипендии между 40 и 50 лв.
месечно. Това ще бъде една по-адекватна оценка на техния положен труд,
както и стимул за останалите към такива резултати. В момента тази сума е от
26 до 33,00 лв.

Не приема
В проекта на
предложени Постановление е
ето
предвидена
възможността
първостепенният
разпоредител да
разпределя част от
предоставените средства
на база постигнати
образователни
резултати.

Ваня Стоянова – 164
ГПИЕ „Мигел де
Сервантес“
постъпило по електронна
поща

1. По повод отпускането на стипендии, на ученици след завършено основно
образование, колегията на 164 ГПИЕ ,,Мигел де Сервантес", изразява
желанието си, да се вземат в предвид следните два фактора:
При отпускане на стипендии, на ученици от 9-12 клас, да се вземат в предвид
наказанията им от предходната година.

Не приема
В правомощията на
предложени училищната комисия за
ето
стипендии е да предлага
на директора критериите
за допускане до
класиране и критериите
и показателите за
класиране на учениците.

2. Стипендиите на учениците от 8 клас да се отпускат за II срок, според
успеха им от I срок, с цел кандидатстване при едни и същи условия с
останалите ученици.

Приема се
частично

5.

Не съдържа конкретно
предложение

В допълнителна
разпоредба ще бъде
дадена възможност при
отпускане на стипендия
от началото на VIII клас,
да се вземе предвид или
успехът от предходната
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учебна години, или
успехът от
националните външни
оценявания.
6.

Съвет на децата
постъпило по електронна
поща

1.
Смятаме, че на този етап е по-важно да се вдигне долната граница на
получаваната сума. Ниската стойност на минималната стипендия само ще
обезсърчи голяма част от нашите връстници, които биха могли да се
съревновават за нея. Затова е важно фокусът сега да е върху нея, а след това
да се покачи горната, след като конкурентността нарасне.

Не приема
Определянето на
предложени конкретните размери на
ето
всеки вид стипендия в
границите от 21 до 60
лв. е изцяло в
правомощията на всяко
училище, като
предложенията на
училищната комисия за
стипендиите
задължително се
представят пред
ученическия съвет,
които имат
възможността да
отправят своите
предложения преди да
бъдат утвърдени
предложенията на
комисията по
стипендиите.
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