Конкурс за стипендия за ученици от Първо Средно училище
„Свети Седмочисленици“, демонстрирали своя потенциал в
областта на информационните технологии и точните науки
Първо Средно училище „Свети Седмочисленици“ обявява конкурс за
еднократна годишна стипендия за ученици от гимназиален етап, в паралелки
с профил „Математически“ за учебната 2021-2022 година

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТИПЕНДИЯТА
Еднократна годишна стипендия за ученици от гимназиален етап, в паралелки с профил
„Математически“ на Първо СУ „Св.Седмочисленици“ предоставя Фирма „Майндс АД“
чрез договор за дарение. Предоставената сума, в размер 8000 лева трябва да послужи според
волята на дарителя за предоставяне на еднократни стипендии за ученици, демонстрирали
своя потенциал в областта на математиката, информатиката, информационните технологии
и природните науки от Първо СУ „Св.Седмочисленици“ за учебната 2021-2022 година.
Целта на инициативата е да насърчи изявени млади хора към професионална реализация в
областта на приложението на ИТ за целите на бизнеса.
По искане на дарителя сумата ще бъде разпределена между 20 на брой ученици от VIII a,
IX a, X a, XI a и XII a клас с профил “Математически“, като еднократна стипендия от 400
лева.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОДБОР
За еднократна годишна стипендия на фирма „Майндс АД“ могат да кандидатстват
талантливи ученици от VIII a, IX a, X a, XI a и XII a клас, с профил “Математически“,
демонстрирали своя потенциал в областта на математиката, информатиката,
информационните технологии и природните науки.
Квотата на всяка паралелка е 4 (четири) стипендии.
Кандидатите ще бъдат оценявани по няколко критерия с различна тежест:
1. Класиране от олимпиади по математика, информатика, физика и информационни
технологии за учебната 2021-2022 г. – максимален брой точки 15;
2. Класиране от областни и национални състезания по математика, информатика, физика и
информационни технологии за учебната 2021-2022г. – максимален брой точки 15;

3. Класиране в състезания и конкурси, участието, в които предполага изява на дигитални
компетентности – 5 точки;
4. Ученическа активност – 5 точки:




участие на ученика в живота на общността;
спазване на Правилника за дейността и Етичния кодекс на Първо СУ;
участие в обществено полезна дейност (доброволчество и благотворителност,
проекти и др.).

3. Отличен успех за учебната 2021-2022 година като среден от следните предмети:



за VIII a, IX a, X a клас - от предметите математика, информационни технологии и
физика – броя точки се определя като средният успех се умножава по 10;
за XI a и XII a клас – по математика и информатика - броя точки се определя като
средният успех се умножава по 10.

ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯТА
1. Класните ръководители на VIII a, IX a, X a, XI a и XII a клас изготвят мотивирано
предложение до директора на Първо СУ, в което вписват коректно данните за
учениците в приложената таблица, на база изявено чрез заявление желание на
ученик. Данните са с информация за успеха и постиженията на учениците за
учебната 2021-2022 година.
2. Предложението трябва да съдържа и информация за изяви на учениците в областта
на математика, информатика, физика и информационни технологии, и изразени от
тях интереси към професионална реализация в областта на приложението на ИТ за
целите на бизнеса.
3. Предложенията се правят от класните ръководители на 12 клас до 10.05.2022г., а от
класните ръководители на 8 – 11 клас – до 1.07.2022г.
4. До 13.05.2022г. – за 12 клас, а до 3.07.2022г. – за 8-11 клас, комисия, назначена със
заповед на директора на Първо СУ изготвя протокол със списък на одобрените
кандидати за стипендия на фирма „Майндс АД“.
5. Директорът издава заповед за отпускане на стипендия на посочените в протокола на
комисията ученици.
6. Сумата, която всеки ученик получава е еднократна и е равна на 400,00 лв.

Мотивирано предложение до директора на Първо СУ“Св.Седмочисленици“ за награждаване на ученици със
стипендия на фирма „Майндс АД“, демонстрирали своя потенциал в областта на математиката, информатиката,
физика и информационните технологии за учебната 2021-2022 година
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Настоящата процедура е приета на педагогически съвет с Протокол №2/22.11.2021г.
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До Класния ръководител на ……. клас
на І СУ „ Свети Седмочисленици“
гр. Търговище

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .............................................................................................................
ученик от …………………… клас, профил „Математически“ на
Седмочисленици“

І СУ „ Свети

за учебната 2021-2022 година

Г-жо/г-н ……………………….,

Заявявам желанието си през учебната 2021/2022 г., да кандидатствам за еднократна
годишна стипендия
за ученици от гимназиален етап, в паралелки с профил
„Математически“ на Първо СУ „Св.Седмочисленици“, предоставена от Фирма „Майндс
АД“ чрез договор за дарение.

Дата:............................
гр. Търговище

Подпис на ученика:…………………………..

