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Положення 

про призначення іменної або персональної стипендії учням  

Ізюмського професійного ліцею 

 

Положення розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів 

України № 882 від 12 липня 2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» 

із змінами та доповненнями згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.03. 2008р. №165/, ст. № 51 Закону України «Про освіту», наказу МОН від 

30.05. 2006 року № 419 «Про організацію навчально-виробничого процесу у 

ПТНЗ», Статуту Ізюмського професійного ліцею, затвердженого МОНУ 

25.07.2003 року, закону України «Про державний бюджет України» на 2009 

р., розділ 6, особливі положення, ст. 56. 

 

Стипендія призначається учням, зарахованим на денне відділення 

Ізюмського професійного ліцею, які навчаються у межах обсягів підготовки 

кадрів за державним замовленням. 

         Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після 

семестрового контролю згідно з навчальним планом в межах затверджених 

навчальному закладу асигнувань. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській роботі, спортивній 

та науковій діяльності, за перемоги в обласних і республіканських 

професійних конкурсах, предметних олімпіадах учням, за поданням 

стипендіальної комісії ліцею, можуть призначатись іменні або персональні 

стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, 

передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні 

або персональні стипендії професійного ліцею, що затверджується 

директором ліцею. 

Іменні або персональні стипендії Ізюмського  професійного ліцею 

призначаються: 

1) за особливі успіхи у навчанні учням, які за результатами семестрового 

контролю мають 11-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною 

шкалою оцінювання; 

2) за участь у громадській роботі : 

- переможцям або лауреатам районних, обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів громадських організацій; 

3) за участь у спортивній діяльності: 



        - переможцям або лауреатам районних, обласних, всеукраїнських, 

міжнародних спортивних змагань; 

4) за участь у науковій діяльності: 

- переможцям або лауреатам науково-дослідницьких конкурсів; 

5) за участь у предметних олімпіадах: 

- переможцям обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад; 

6) за участь у конкурсах професійної майстерності: 

- переможцям обласних і республіканських професійних конкурсів. 

Розмір іменної або персональної стипендії учнів навчального закладу 

підвищується порівняно з призначеною на 65 грн. 

Класні керівники та майстри виробничого навчання відповідних груп 

несуть персональну відповідальність за достовірність даних в персональних 

поданнях на учнів, поданих до стипендіальної комісії. 
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