Ösztöndíjak 2022/23
A Tanügyminisztérium 5379-07.09.2022 rendelete értelmében az idei tanévben az alábbi ösztöndíjakra
lehet pályázni:
I.

Teljesítmény (Bursă de performanță) – elemi, gimnáziumi és líceumi szinten

Feltételek:
-

a Tanügyminisztérium által szervezett országos (tanulmányi, kulturális, művészeti, sport,
tudományos) versenyek országos szakaszán elért I., II., III. hely az előző tanévben
a nemzetközi versenyekre készülő román nemzeti válogatott tagjai
nemzetközi sportversenyeken a román nemzeti válogatott tagjaként szerzett I., II. vagy III. hely

Az ösztöndíj az osztályfőnök javaslatára ítélhető oda, melyhez csatolni kell a megfelelő bizonylatok
(diplomák) másolatait.
II.

Érdemösztöndíj (Bursă de merit) – gimnáziumi (kivéve az V. osztályt) és líceumi szinten
Feltételek:
- az előző tanévben szerzett min. 9,50-es média és legfennebb 20 igazolatlan óra (IX. osztályban a
bejutási átlagot kell figyelembe venni)
- a Tanügyminisztérium által szervezett országos (tanulmányi, kulturális, művészeti, sport,
tudományos) versenyek megyei szakaszán elért I., II., III. hely az előző tanévben (nincs médiához
kötve)
Az ösztöndíj az osztályfőnök javaslatára ítélhető oda, melyhez csatolni kell a megfelelő bizonylatok
(diplomák) másolatait.
III.

Tanulmányi ösztöndíj (Bursă de studiu) - gimnáziumi és líceumi szinten

Feltételek:
-

min. 7,50 –es tanulmányi átlag az előző tanévben (V. osztályosok esetén minden tantárgyból
Nagyon jó minősítés, IX. osztályosok esetén bejutási média) és legfennebb 20 igazolatlan óra és az
egy főre eső nettó jövedelem a családban nem haladja meg a nettó minimálbért (jelenleg 1524 lej)
az utóbbi 3 hónapban (június-július-augusztus)

A tanulmányi ösztöndíjra kérvényt kell letenni, melyhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
-

család összetételét igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, születési bizonyítvány, válási
papír, halotti bizonyítvány másolatai)
jövedelmet igazoló akták az előző 3 hónapra (fizetések, nyugdíjak, gyerekpénz, állandó jellegű
segélyek, családi pótlék, munkanélküli segély, stb. – kivéve a testvérek által kapott ösztöndíjak)
saját felelősségre megírt nyilatkozat és A.N.A.F által kiadott igazolás, ha a szülő nem valósított meg
jövedelmet az utóbbi 3 hónapban

IV.

-

Szociális segély (Bursă de ajutor social) - elemi, gimnáziumi és líceumi szinten
a.) Hátrányos anyagi helyzetű tanulók, akiknél az egy főre eső havi jövedelem nem haladja
meg az országos nettó minimálbér 50%-át (762 Ron) az elmúlt 12 hónapban
Szükséges akták:
kérés
család összetételét igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, születési bizonyítvány, válási
papír, halotti bizonyítvány másolatai)
jövedelmet igazoló akták az előző 12 hónapra (fizetések, nyugdíjak, gyerekpénz, állandó jellegű
segélyek, családi pótlék, munkanélküli segély, stb. – kivéve a testvérek által kapott ösztöndíjak)
saját felelősségre megírt nyilatkozat és A.N.A.F által kiadott igazolás, ha a szülő nem valósított meg
jövedelmet az utóbbi 12 hónapban
b.) Árva, szüleik által elhagyott illetve állami gondozásban vagy egyszülős családokban
nevelkedő gyerekek – jövedelemtől függetlenül

A kéréshez csatolni kell a gyerek helyzetét igazoló aktákat.
c.) Beteg gyerekek (betegségek jegyzéke az 1.306/1.883/2016 számú miniszteri rendeletben)
– jövedelemtől független
A kéréshez csatolni kell a család- vagy iskolaorvos által láttamozott A5-ös típusú, szakorvos által kiállított
igazolást.
d.) Olyan ingázó vagy bentlakó elemi vagy gimnáziumi tagozatos diákok, akiknek a stabil
lakhelyén (domiciliu) nincs elemi vagy általános iskola - jövedelemtől független
A kérés mellé csatolni kell a lakhelyet igazoló aktát (személyi másolat) és a helyi Polgármesteri Hivatal által
kiállított igazolást, amelyből kiderül, hogy az illető helységben (város vagy község) nincs elemi vagy
általános iskola.
A havonta 10-nél több igazolatlan órát összegyűjtő tanulók nem kapnak szociális ösztöndíjat az illető
hónapra!
Kérések leadásának határideje az iskola titkárságára: 2022.szeptember 26

