Școala Gimnazială Nr. 56
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25
Telefon mobil:0733087815
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com
Website: scoala56.ro
Doamnă Director,
Subsemnatul(a)________________________________________________, părinte al
elevului(ei) __________________________________________, din clasa_______________
la Școala Gimnazială Nr. 56, vă rog să-mi aprobați cererea în vederea obținerii bursei de
studiu pe semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.
Medie generală an

Număr absențe an

Medie semestrul I,

Număr absențe

școlar 2020-2021

școlar 2020-2021

an școlar 2021-2022

semestrul I, an

NEMOTIVATE

școlar 2021-2022
NEMOTIVATE

Anexez următoarele acte:
1. Cerere ;
2. Adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021)
– pentru ambii părinți;
3. Adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021)
– frate /soră;
4. Adeverință de la școala (frate / soră) din care să rezulte dacă primește/nu primește
bursa (se va preciza valoarea acesteia) pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie,
decembrie 2021);
5. Dacă părinții / frații / surorile nu realizează venituri se va prezenta o declarație
autentificată de notar din care să reiasă că părinții / frații / surorile nu au obținut
niciun fel de venituri în ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021);
6. Adeverință de la Administrația Financiară sau de la Primărie din care sa rezulte că
părinții / frații / surorile nu au venituri impozabile și nu dețin terenuri;
7. Copie după hotărârea judecătorească de divorț (daca este cazul);
8. Taloane de alocație / alocație complementară (pentru elev și pentru frații/surorile
acestuia) sau extras de cont;
9. Copii C.I. pentru toți membrii familiei.

Data _____________________

Semnătura_____________

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 56

Școala Gimnazială Nr. 56
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, București
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25
Telefon mobil:0733087815
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com
Website: scoala56.ro
Doamnă Director,

Subsemnatul(a)________________________________________________, părinte al
elevului(ei) __________________________________________, din clasa ________la Școala
Gimnazială Nr. 56, vă rog să aprobați cererea de revizuire a bursei de ajutor social (venituri
mici) pe semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.

Anexez următoarele acte:
1. Cerere ;
2. Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni anterior depunerii
dosarului (ianuarie-decembrie 2021) de la părinți /frați/surori;
3. Adeverință de la școala (frate / soră) din care să rezulte dacă primește/nu primește
bursa (se va preciza valoarea acesteia) pe ultimele 12 luni (ianuarie - decembrie 2021);
4. Dacă părinții / frații / surorile nu realizează venituri se va prezenta o declarație
autentificată de notar din care să reiasă că părinții / frații / surorile nu au obținut
niciun fel de venituri în ultimele 12 luni (ianuarie -decembrie 2021);
5. Adeverință de la Administrația Financiară sau de la Primărie din care sa rezulte că
părinții / frații / surorile nu au venituri impozabile și nu dețin terenuri;
6. Copie după hotărârea judecătorească de divorț (daca este cazul);
7. Taloane de alocație / alocație complementară (pentru elev și pentru frații/surorile
acestuia) sau extras de cont bancar cu valoarea alocației pe ultimele 12 luni;
8. Copii C.I. pentru toți membrii familiei ;

Data _____________________

Semnătura_____________

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 56

Școala Gimnazială Nr. 56
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, București
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25
Telefon mobil:0733087815
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com
Website: scoala56.ro
Clasa a V-a

Tabel nominal cu elevii clasei __________________

Subsemnatul(a)________________________________________________, diriginte
al clasei ______________ la Școala Gimnazială Nr. 56, propun următorii elevi pentru
obținerea bursei de merit pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 conform
tabelului de mai jos:
Nr.crt. Numele

și Clasa

Media semestrului Nota

la Numărul

prenumele

I, al anului școlar Purtare

în absențe

elevului

2021-2022

de

semestrul I al NEMOTIVATE
anului

școlar din semestrul

2021-2022

I

al

anului

școlar 20212022

Vă rugăm să anexați pentru fiecare elev cuprins în tabel următoarele:
- Cont IBAN
- copie C.I. titular cont (părinte)

Data _____________________

Semnătura_____________

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 56

Școala Gimnazială Nr. 56
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, București
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25
Telefon mobil:0733087815
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com
Website: scoala56.ro

Doamnă Director,

Subsemnatul(a)________________________________________________, părinte al
elevului(ei) __________________________________________, din clasa ____________ la
Școala Gimnazială Nr. 56, vă rog să-mi aprobați cererea de revizuirea bursei de orfan pe
semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.

Anexez următoarele acte:
1.
2.
3.
4.

Cerere;
Copie după certificatul de deces;
Copie după C.I. ;
Copie după certificatul de naștere;

Data _____________________

Semnătura_____________

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 56

Școala Gimnazială Nr. 56
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, București
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25
Telefon mobil:0733087815
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com
Website: scoala56.ro

Doamnă Director,

Subsemnatul(a)________________________________________________, părinte al
elevului(ei) __________________________________________, din clasa ________la Școala
Gimnazială Nr. 56, vă rog să-mi aprobați cererea de revizuire pentru obținerea bursei
medicale, semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.

Anexez următoarele acte:
1. Cerere;
2. Certificatul medical eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de
familie / medicul de la cabinetul școlar;
3. Ancheta sociala efectuată de medicul de familie.
4. Copie certificat naștere elev;
5. Copie C.I părinte.

Data _____________________

Semnătura_____________

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 56

