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PRECIZĂRI BURSE ȘCOLARE
Profesorii diriginți sunt membri în Comisia pentru acordarea burselor
elevilor în anul școlar 2022-2023 și au rolul de a informa părinții/ elevii asupra
prevederilor Ordinului Nr. 5379/07.09.2022, privind Criteriile pentru acordarea
burselor și de a-i consilia pe aceștia în întocmirea corectă a dosarelor.
Cererile-tip de înscriere conțin informații clare despre documentele
necesare, pe care părinții le vor anexa, precum și despre tipurile de venituri care se iau
în calcul pentru stabilirea venitului/ membru de familie.
Dosarele/ tabelele centralizatoare se depun la Secretariat de către
profesorul diriginte al clasei până în data de 28 septembrie 2022.
Documentele vor fi aranjate în dosare de carton, cu șină, în ordinea
menționată în cerere. Pe coperta dosarului se vor menționa: numele și prenumele
elevului, tipul bursei, clasa și numele și prenumele profesorului diriginte.

1. Bursele de performanță și bursele de merit se acordă, la propunerea profesorului

diriginte, nefiind condiționate de depunerea unei cereri de către elevi/părinți.
! Pentru întocmirea tabelelor pentru bursele de performanță, profesorii diriginți
solicită elevilor diplomele obținute la olimpiadele și concursurile organizate de
Ministerul Educației, în anul școlar 2021-2022 și care se regăsesc în Calendarul
atașat.
Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a.
! Pentru întocmirea tabelelor pentru bursele de merit, pentru elevii transferați în
acest an școlar, sunt necesare adeverințe de la unitatea școlară la care au fost
înmatriculați, care să ateste media anuală (pentru elevii claselor VI-VIII și X-XII),
media de admitere (pentru elevii claselor a IX-a) și numărul de absențe.
2. Bursele de studiu se acordă elevilor claselor a V-a – a XII-a.

Pentru întocmirea tabelelor pentru bursele de studiu, pentru elevii transferați în acest
an școlar, sunt necesare adeverințe de la unitatea școlară la care au fost înmatriculați,
care să ateste calificativele anuale (pentru elevii claselor a IV-a), media anuală
(pentru elevii claselor a VI-a -a VIII-a și a X-a- a XII- a), media de admitere (pentru
elevii claselor a IX-a) și numărul de absențe.

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TG-JIU
Str. 1 Decembrie 1918, nr.106
Cod poştal: 210243
Cod fiscal: 4666231
Tel / Fax: 0253/237710
E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro
Web-site: www.spiruharetgorj.ro
CUI: 666231

Pentru elevii claselor a IX-a, profesorii diriginți vor solicita mediile de admitere
de la Secretariatul CNSH. Secretariatul CNSH va întocmi modelele de tabele
centralizatoare și le va distribui profesorilor diriginți.
Important!
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de
merit sau bursă de studiu TREBUIE SĂ OPTEZE PENTRU UNA DINTRE
ACESTEA.
3. Bursele de ajutor social sunt de 3 tipuri:
-

Burse care se acordă în funcție de venitul obținut;

-

Burse pentru elevii orfani/elevii aflați în întreținerea unul singur
părinte/elevii abandonați, necondiționate de venit;

-

Burse pentru elevii care au deficiențe funcționale produse de boli,
necondiționate de venit;

-

Burse pentru elevii din mediul rural ( DOAR CICLUL PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL), școlarizați în altă localitate, întrucât nu au posibilitatea de a fi
școlarizați în localitatea de domiciliu, necondiționate de venit.
Important!

Bursa de ajutor social SE POATE CUMULA cu bursa de performanță / bursa de
merit/ bursa de studiu.
! În calcularea venitului / membru de familie se iau în considerare și veniturile
obținute din burse școlare. Toți elevii, inclusiv elevii unității noastre de
învățământ vor solicita Secretariatului adeverințe din care să rezulte sumele
încasate din burse școlare.

PRESEDINTE COMISIE BURSE,
COSMA CRISTINA

