Вх. № …………/………20…..г.

До
Комисията за отпускане на стипендии
към ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
гр. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАД
От ………………………………………………….………………………………………,
класен ръководител на …………… клас

Съгласно изискванията на т. 3 и т. 4.2. от Вътрешните правила за условията и реда
за предоставяне на стипендии на учениците в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – град
Търговище предлагам да не се изплаща стипендията / за постигнати образователните
резултати, за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за ученици без родители
или с един родител, за ученици, които се обучават в дуална система на обучение или за
ученици, които са приети за обучение в специалности, по които е налице очакван
недостиг/
за месец …………………….20….. година на
…………………………………………………………………………………….…………
/ трите имена на ученика/
поради допуснати .............. отсъствия по неуважителни причини.

……………..20….г.
гр. Търговище

Подпис на учителя:…………………..
/…………………/

Вх. № …………/………20…..г.

До
Комисията за отпускане на стипендии
към ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
гр. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАД
От ………………………………………………….………………………………………,
класен ръководител на …………… клас
Съгласно изискванията на т. 2.2. и т. 4.2. от Вътрешните правила за условията и
реда за предоставяне на стипендии на учениците в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – град
Търговище предлагам да се спре изплащането на стипендията / за постигнати
образователните резултати, за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за
ученици без родители или с един родител, за ученици, които се обучават в дуална
система на обучение или за ученици, които са приети за обучение в специалности, по
които е налице очакван недостиг/ от месец........................................... включително на
…………………………………………………………………………………….…………
/ трите имена на ученика/
поради:
Допуснати повече от 10 отсъствия по неуважителни причини.
Срок на спиране: до края на учебната година.
Наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“/
„Предупреждение за преместване в самостоятелна форма“.
Срок за спиране: до заличаването на санкцията - ……………… 20……г.
Наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“/
„Предупреждение за преместване в самостоятелна форма“ и допуснати повече от 10
отсъствия по неуважителни причини.
Срок на спиране: до края на учебната година.
……………..20….г.
гр. Търговище

Подпис на учителя:…………………..
/…………………/

Вх. № …………/………20…..г.

До
Комисията за отпускане на стипендии
към ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
гр. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАД
От ………………………………………………….………………………………………,
класен ръководител на …………… клас
Съгласно изискванията на т. 2.1. и т. 4.2. от Вътрешните правила за условията и
реда за предоставяне на стипендии на учениците в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – град
Търговище предлагам да се спре изплащането на стипендията/ за постигнати
образователните резултати, за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за
ученици без родители или с един родител, за ученици, които се обучават в дуална
система на обучение или за ученици, които са приети за обучение в специалности, по
които е налице очакван недостиг/ на
…………………………………………………………………………………….…………
/ трите имена на ученика/
поради прекратяване на обучението в ПТГ „Цар Симеон Велики“ - Търговище от дата
……………….. 20 ……..г.

……………..20….г.
гр. Търговище

Подпис на учителя:…………………..
/…………………/

