17 СУ „Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение
1373 София район Красна поляна ж.к. Западен парк 132 тел. 02 821 71 88, 02 920 30 50
e-mail: 17su.damian.gruev@gmail.com

ПРАВИЛА
за отпускане на безплатни купони за обедно столово хранене
на ученици в 17 СУ „Дамян Груев“ с ранно чуждоезиково обучение
1. Купони за столово хранене се отпускат съобразно квотата, определена в офертата към
договора на фирмата, организираща ученическото столово хранене в 17 СУ „Дамян
Груев“.
2. Купони за безплатно столово хранене се отпускат в следните случаи:
1) Семейството на ученика е с брутен месечен доход до 420лв. на член от
семейството.
2) Ученикът се отглежда от един родител или настойник (сираци и полусираци).
3) На деца от многодетни семейства (ако останалите братя и сестри са на възраст до
7 год., учащи или студенти).
4) На деца на учители и служители, работещи в 17 СУ „Дамян Груев“, които са на
целодневно обучение.
3. Необходими документи:
1) Заявление в свободен текст до Директора на училището.
2) Удостоверение за брутния доход на семейството за предходните 6 месеца. (за
кандидатстващите по т. 2.1. и т.2.2.)
3) Копие от удостоверението за раждане на ученика или копие от смъртен акт на
родител (за кандидатстващите по т. 2.2.)
4) Копие от първата страница на бележника, служебна бележка от висшето училище
и копие от удостоверението за раждане на неучащите деца (за кандидатстващите
по т.2.3.)
4. Комисията разглежда всички постъпили заявления и представя списък на одобрените
ученици на Директора за всеки учебен срок.
5. Класиране. Извършва се на базата на подадените документи по точкова система със
следните измерения:
-

Доходи, по-ниски от 420лв. – 5 точки
1

-

Един родител – 5 точки

-

Многодетно семейство – 3 точки

-

Служител – 3 точки

6. След класирането се съставя списък с учениците, които имат право да ползват безплатно
столово хранене за учебния срок и той се предава на фирмата, която организира
храненето.
7. Нови заявления могат да се подават в хода на цялата учебна година, като при свободни
бройки за безплатно столово хранене комисията може да реши да отпусне безплатни
купони на свое заседание, дори и след оформяне на посочения по-горе списък.

Правилата са изготвени от комисия в състав:
Председател: Красимира Николова
Членове:

Диана Велкова
Мирослава Веселинова
Мариела Павлова
Виолета Аврамова /м.с./
Анна Грозева
Красимира Коцева
Утвърдил,
Директор:
/д-р Антоан Тонев/
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