Licean cu 0 lei in buzunar

La fiecare examen de Bacalaureat sau inceput de an scolar, posturile de televiziune dau stiri peste stiri
despre parada modei pe care o fac liceenii. Si, intr-adevar, de multe ori asa stau lucrurile: adolescentele
defileaza pe tocuri, iar adolescentii - din masini. Exista insa si reversul medaliei: al celor mai saraci
liceeni - cei care provin din familii cu 0 lei venit pe luna. in judetul Sibiu sunt aproximativ 500 de astfel
de liceeni, conform listelor afisate in cadrul programului "Bani de liceu ".
Medie de 9.93 sau 10
Cu medii bune, de peste 8, se prezinta destui dintre liceenii saraci ai Sibiului. De pilda, printre
solicitantii inscrisi in programul "Bani de liceu " se intalnesc elevi cu medii de 9.25 sau 9.43 de la Liceul
"Constantin Noica ", elevi cu medii de 9.36- de la Liceul de Arta, un elev cu media generala 9,77provenind de la Colegiul National "Octavian Goga ", elevi de 9.41 sau 9.75 de la Colegiul Tehnic
"Mediensis" Medias, sau elevi cu medii cuprinse intre 9-9.35 de la Colegiile "Cibinium ", "Independenta
", de la Şcoala Nationala de Gaz Medias sau de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu ".
Cele mai mari medii, de 10 si 9.93, le inregistreaza doi elevi care invata in centre scolare pentru educatie
incluziva.
Mai trebuie spus ca printre elevii cu 0 lei venit pe luna se numara si destui frati provenind din familii ce
locuiesc in sate izolate, precum: Bruiu, Merghindeal, Coves, Hasag, Ţapu, Stejarisu, Retis, dar sunt si
elevi din mediul urban: Sibiu, Saliste, Dumbraveni.
1.165 de cereri pentru bani de liceu
1.165 este numarul elevilor din Sibiu care au depus cereri pentru a primi "Bani de liceu " si toti au fost
considerati eligibili, asa ca vor primi acesti bani, conform listei afisate pe site-ul oficial al Inspectoratului
Şcolar al Judetului Sibiu.
in programul national de protectie sociala " Bani de liceu " pot fi inclusi elevii care provin din familii al
caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este
de maximum 150 lei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate
veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele trei luni anterioare depunerii
cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de
studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. Ajutorul financiar
oferit acestor elevi consta intr-o bursa lunara in cuantum de 180 de lei.
Sprijinul financiar se suspenda in cazul in care elevul absenteaza nejustificat minimum 20 de ore, la
diferite discipline de invatamant, a fost eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, a obtinut sub nota
7 la purtare sau nu mai frecventeaza cursurile unitatii de invatamant sau a fost exmatriculat.
Anul trecut, la nivelul judetului Sibiu, 1.359 de liceeni au depus cerere pentru a primi bani de liceu si
toti au fost acceptati in program.
Cuvinte cheie: medias dumbraveni saliste hasag bruiu merghindeal retis stejarisu octavian goga
constantin noica sibiul cibin arad colegiul national liceul de arta stiri ion masini judetul sibiu cazul
programul invatamant bac bacalaureat liceul teoretic televiziune parada saraci abs time
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