TERMEN: 23.09.2022

CERERE
pentru acordarea BURSEI DE STUDIU
an şcolar 2022 – 2023

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU
Subsemnatul__________________________cu domiciliul__________________________________
_______________________vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de studiu pentru fiul/fiica
mea_____________________________________elev/ă în clasa a ________, în anul şcolar 2022 – 2023, la
Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău.
Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din următorii membri:
Nr.
Numele si prenumele
Calitatea (tata, Vârsta
Ocupaţia
Venit net încasat pe
Crt.
mama,
(locul de muncă,
lunile iunie 2022,
elev,etc.)
elev, student,
iulie 2022, august
şomer, fără
2022
ocupaţie)

NOTĂ: La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul TOATE veniturile nete
cu caracter permanent realizate de membrii familiei pe cele 3 luni (Adeverinţă venit ,talon de pensie, pensie
de urmaș, alocație complementară, etc., conform su originalul) , cu exceptia burselor scolare si
universitare.
Pentru membrii declaraţi fără ocupaţie se va depune adeverinţă de la ANAF că nu realizează venituri.

Condiţii acordare bursă conform Ordinului 5379/ 2022:
 Venitul mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni să fie cel mult egal cu salariul
minim net pe economie, respectiv 1524 lei (pt.sectoarele construcții, agricultură și comerț 2362 lei).
 Media generală peste 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar 20212022.
 Pentru elevi din clasa a V-a au obtinut in clasa a IV calificativul ”foarte bine” la toate
disciplinele si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate în anul școlar 2021-2022.
 Pentru elevi din clasa a IX-a au obtinut media de admitere in liceu de cel putin 7,50 si au
acumulat cel mult 20 absente nemotivate în anul școlar 2021-2022 .
(tabelul de mai jos va fi completat de dirigintele clasei)
Numele si prenumele elevului

Data,

Media generala
An şcolar 2021-2022

Nr. Absente nemotivate An
şcolar 2021-2022

Venitul net pe
membru de familie
în ultimele 3 luni

Semnătura parinte,

