ANUNŢ ALOCAŢII
PENTRU ELEVII CARE AU ÎMPLINIT SAU
VOR ÎMPLINI VÂRSTA DE 18 ANI


Alocaţia de stat se primeşte şi peste vârsta de 18 ani numai dacă
elevul în cauză completează o cerere prin care solicită să îi fie
acordată alocaţia şi peste această vârstă. Cererea va fi introdusă
într-o bază de date ce va ajunge la Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Iaşi şi de acolo la Direcţia de muncă şi protecţie socială – de unde se
primesc alocaţiile.



Alocaţia se primeşte din luna următoare depunerii cererii pentru
elevii ce solicită aceasta în luna în care împlinesc vîrsta de 18 ani.
Ceilalţi vor primi alocaţia cu întârziere!!!

 Formularul (cererea tip) se găseşte la secretariatul şcolii.
 Cererea va mai fi însoţită de :
- o copie după cartea de identitate a elevului
- un extras de cont de la bancă doar pentru elevii care au
card pe numele lor ( nu se acceptă carduri pe numele
părinţilor!!!). Cei ce nu au card pe numele lor vor primi
alocaţia acasă, prin mandat poştal.
Elevii din alt judeţ trebuie să depună cererea la Primăria localităţii
unde au domiciliul. Cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de la
secretariat- aceasta îi va atesta statutul de elev al acestei şcoli.

Cererile însoţite de celelalte acte vor fi depuse la
secretariatul din corpul A lunar, până la data de
20 inclusiv.
Pentru alte lămuriri şi întrebări elevii sunt aşteptaţi la secretariatul din
corpul A.
ELEVII AU OBLIGAŢIA SĂ STUDIEZE ACEST ANUNŢ ŞI SĂ NU
UITE SĂ VINĂ LA SECRETARIAT!
PERSONALUL DE LA SECRETARIAT NU POATE SĂ ANUNŢE
PE FIECARE ELEV ÎN PARTE CĂ A ÎMPLINIT SAU VA ÎMPLINI
VÎRSTA DE 18 ANI!

*ELEVII CARE AU DEPUS CERERI PÂNĂ
LA FINALIZAREA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013
(INCLUSIV LUNILE IULIE ŞI AUGUST)
ŞI
URMEAZĂ CURSURILE ÎN ANUL ŞCOLAR 20132014, NU MAI DEPUN CERERE.
*VOR DEPUNE CERERE DOAR ELEVII CE
ÎMPLINESC 18 ANI ÎNCEPÂND CU LUNA
SEPTEMBRIE ŞI CEI CE AU ÎMPLINIT 18 ANI ÎN
ANUL ŞCOLAR PRECEDENT DAR AU UITAT SĂ
DEPUNĂ CERERE LA SECRETARIAT.

