Специална стипендия за таланти
„Ваня Стоянова – в търсене на таланти“
за ученици в 10, 11 и 12 клас през учебната 2021/2022
с изключителни постижения в областта на математиката и
информатиката

МАТЕМАТИКА

Стипендията е учредена в памет на дългогодишния учител по
математика, създател на експерименталните паралелки от 5 клас,
ръководител на школа по и отбори по математика в ПМГ, носител на
отличие „Неофит Рилски“ на МОН на Република България Ваня Стоянова
(1953 – 2020) и се връчва от семейството.
Размерът на стипендията е 1000 лева (месечно по 100 лв) в периода
септември 2021- юни 2022 и може да бъде използвана за закупуване
на техника, абонамент, обучение, за участие във форуми и конкурси,
за подкрепа за обучение и други. Решението за отпускане на
стипендията се взима от комисия по предварително одобрени
критерии, на базата на досегашни постижения на кандидатите,
творческата задача и кратко дистанционно интервю с одобрените 5
кандидата с най-висок резултат.
Срокът за кандидатстване е :
Първи етап:11 октомври 2021;
Втори етап:

1 ноември 2021;

Условията за участие са:



Да си ученик в 10, 11 или 12 клас в ППМГ Бургас;
Да решиш задачата от приложението и да измислиш една задача на
тема в профила, в който се изявяваш;

Да имаш желание да реализираш идеята си и да развиваш таланта си.

Процедура за кандидатстване:

Първи етап:
o

Кандидатите попълват формуляр по образец в приложението;

o

Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в
национални и международни състезания и конкурси по математика;

o

Кандидатите трябва да представят бележка или справка от електронния дневник от учебното
заведение с успеха си от предходната учебна година (2020/2021);

Втори етап:
o

Кандидатите трябва да решат задача, да измислят задача по определена тема и да опишат как
смятат да използват средствата от стипендия „Ваня Стоянова” ;

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в
срок до 11 октомври 2021 г. по електронен път на адрес vanja_stojanova@abv.bg.
При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи обратно потвърждение и
формуляр с предварително зададена задача, предложение за авторска задача и проект/ идея за
какво ще използват стипендията, който трябва да изпрати по електронен път на същия адрес в
срок до 1 ноември 2021 г.
Победителят ще бъде обявен на 13.11.2021 г. и ще бъде уведомен лично за начина, по който
ще получи решението и средствата по стипендията.
Стипендията се отпуска от Кристина Христова, дъщеря на Ваня Стоянова и възпитаник на ПМГ
Бургас.

