Бизнессдружение Севлиево 21 век
о Б я в я в а Ко Н К У Р С
за избор на стипендианти за учебната 2017/2018 г.
„Стипендии 21 век“ е образователна инициатива на „Бизнессдружение Севлиево
21 век”, която цели да поощри и подпомогне ученици от община Севлиево, имащи
изявени дарби, трайни успехи и постижения в областта на учебни дисциплини,
изучавани в съответното училище.
Стипендиите са индивидуални и се отпускат за срок от една година.
За учебната 2017/18 година Сдружението ще осигури три годишни стипендии от
по 1 200.00 лв. Изплащането на сумите става на 10 равни части от по 120.00 лв. за
месеците септември-юни.
УСловия за КаНдидатСтваНе:
• Кандидатите да са ученици от 8 до 12 клас през учебната 2017/2018 г.
• Кандидатите да учат в училище на територията на община Севлиево.
• Кандидатите да са класирани за предходната учебна година индивидуално
първо,на
второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на учебни дисциплини, допустими за кандидатстване.
УчеБНи диСциплиНи, допУСтими за КаНдидатСтваНе:
• Български език и литература
• Информатика и ИТ
• Математика
• Езикознание
• Физика и астрономия
• История
• Химия
• География
• Биология
• Икономика
• Предмети от учебните планове за професионална подготовка по професии,
изучаващи се в Професионалните гимназии.
СРоК за КаНдидатСтваНе:
Документи за кандидатстване се приемат до 13.10.2017 г. в офиса на
„Бизнессдружение Севлиево 21 век”- гр. Севлиево, ул. „Ст. Пешев“ №20
доКУмеНти за КаНдидатСтваНе:
1. Искане за отпускане на годишна стипендия по образец - получава се в офиса на
Сдружението - гр. Севлиево, ул. „Ст. Пешев“ № 20 или може да се изтегли от интернет
страницата - www.sevlievo21vek.com.
2. Копие от удостоверението за раждане или личната карта на кандидата.
3. Справка за успеха на ученика за последните три учебни години.
4. Документи, доказващи успехите на кандидатите от национални и международни
форуми и състезания през предходната учебна година.
5. Автобиография.
6. Препоръка от преподавателя на кандидата по съответната учебна дисциплина.
7. Препоръка от класния ръководител, с включени коментари за поведението на
кандидата в училището и извън него.
8. План за кариерно развитие.
OБявяваНе На одоБРеНите КаНдидати:
Учениците, спечелили стипендии за учебната 20 71/2015 г., ще се обявят в
навечерието на празника - 1 ноември – Ден на Народните будители.
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