ACTELE NECESARE OBŢINERII AJUTORULUI FINANCIAR „BANI DE LICEU” AN ŞCOLAR 2020-2021












Dosar cu șină
ADEVERINŢĂ cu venitul BRUT pe lunile : IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 venitul să nu depăşească 500 lei / membru de familie;
CERERE TIP de la secretariatul liceului
Certificat fiscal – taxe și impozite
XEROCOPIE buletin identitate, beneficiar, părinţi, fraţi, surori;
ADEVERINTĂ de la fraţi şi surori că sunt cuprinşi înntr-o formă de învăţământ.
DECLARAŢIE prin Notariat din care să rezulte că membrii familiei nu realizează venituri;
CUPON DE PENSIE acolo unde părinţii sunt pensionari.
ANCHETĂ SOCIALĂ PRIMARIE
Adeverinţă cu media generală şi nr. de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior (2019-2020)

OBS. Elevii care prezintă acte doveditoare că sunt : orfani, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de : diabet,
o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, care este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.
Certificarea bolii se face de către medicul şcolar.
Actele se depun la secretariat în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
TERMEN de depunere a dosarelor la secretariatul liceului este 25 septembrie 2020.
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