ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE”, PLOIEȘTI
Str. Gh. Doja Nr.98; Tel/Fax: +40244.522.340
Web: http://www.cn-caragiale.ro/
e-mail : secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com

Nr.________ din ____/____/________

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________________________________
elev(ă) în clasa __________, cod numeric personal

, vă rog să-mi aprobați acordarea

bursei de ajutor social, conf. art.13 lit.a)-BOLNAV din OMECTS 5576/2011, în anul școlar 2019-2020. Menționez că la sfârșitul anului școlar
2018-2019 am obținut media generală la purtare ____________ .
Anexez prezentei cereri certificatul eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul
şcolar din care reiese faptul că mă încadrez în una din categoriile urmatoare:














bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare
bolnavi de diabet
bolnavi de boli maligne
bolnavi sindromuri de malabsorbţie grave
bolnavi de insuficienţe renale cronice
bolnavi de astm bronşic
bolnavi de epilepsie
bolnavi de cardiopatii congenital
bolnavi de hepatită cronică,
bolnavi de glaucom,
bolnavi de miopie gravă,
bolnavi de boli imunologice













bolnavi infestaţi cu virusul HIV
bolnavi de SIDA
bolnavi de poliartrită juvenilă
bolnavi de spondilită anchilozantă
bolnavi de reumatism articular
bolnavi cu handicap locomotor
bolnavi de tulburări din spectrul autist
bolnavi de boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.)
bolnavi de surditate
bolnavi de fibroză chistică
bolnavi de alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare

Am luat la cunoștință faptul că:



Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi
au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, întro unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
Data ____/____/________

Semnatura
_____________

DOAMNEI DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Conform OMECTS Nr. 5576 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat – cu toate
modificările și completarile ulterioare

