Частна професионална гимназия за дигитални науки

"СофтУни Светлина”

Възможности за стипендии
В ЧПГДН „СофтУни Светлина“ ценим постиженията и успехите на учениците ни. Това се отнася,
както за учениците, постигащи успехи по време на обучението си в гимназията, така и за
кандидат ученици, които тепърва кандидатстват за прием в училището.
1. Стипендиите в ЧПГДН „СофтУни Светлина“ се дават
•

при заслуги през настоящата учебна година на настоящи и бъдещи ученици, като
стипендии се отпускат когато ученикът е достигнал до топ 3 на Международни
състезания, когато ученикът е достигнал до топ 3 на Национални състезания, когато
ученикът е достигнал до Национален кръг на държавни състезания

•

по преценка на член от Борда или на Директора на гимназията заслужава да получи
стипендия, може да бъде предложен на Борд и след гласуване да получи
индивидуална стипендия.

Важи за всички видове състезания – както свързани с професиите, които се изучват в гимназията, така
и за различни от тях – спортни състезания, хуманитарни, свързани с изкуства.
За всички „частни“ състезания се взима предвид класиране на международен кръг.
2. Размери на стипендията – Стипендията се определя като % от годишната такса на обучение на
ученика и може да варира от 30 до 80%
3. Стъпки за кандидатстване за стипендия:
3.1.Подаване на писмено заявление от кандидат-стипендианта;
3.2.Предоставяне на портфолио при кандидатстване
3.3.Провеждане на интервю/ явяване пред комисия с кандидат-стипендианта и/или
семейството;
3.4.Мотивирано предложение от Комуникационен мениджър към Директор
3.5.Вземане на решение за одобряване или отхвърляне на кандидат-стипендианта и
съответния размер на стипендията от Борд;
3.6.Определяне размера на стипендията;
3.7.Получаване на финална резолюция.
4. Задължения на стипендиантите:
За периода, в който учениците получават стипендии:
е необходимо същите да поддържат успех 5,50. В случаите, в които ученикът е с успех под 5,50
в края на годината, стипендията се отнема.
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стипендиантът е длъжен да спазва стриктно Политиките за поведение в училището.
Всеки ученик, получил стипендия по т.2 получава индивидуално разписани цели, които следва
да бъдат покрити, за да продължи да получава стипендията си. В зависимост от
индивидуалната причина ученикът да получава стипендия, това могат да бъдат конкретни
състезания, на които стипендиантът да се яви, проекти, в които да се включи, определени
стажове, които да изкара и т.н. Критериите се обсъждат със специалисти в областта и се
подписват в допълнителен анекс към договора за обучение на ученика.
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