Ime in sedež šole

OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
Gubčeva cesta 4,
8230 Mokronog

PRIJAVA UČENCA
NA ŠOLSKO PREHRANO
za šol. l. 2020/2021
PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

Ime in priimek

Naslov

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

Naslov

EMŠO
Šola

□ Osnovna šola Mokronog
□ Podružnična šola Trebelno

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Razred in oddelek, ki ga je
obiskoval
v
šol.
l.
2019/2020

Razred in oddelek, ki ga bo
obiskoval v šol. l. 2020/21

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/2021
□ na malico od __________ (vpiši datum) dalje
□ na kosilo od ___________ (vpiši datum) dalje
□ na popoldansko malico od ___________ (vpiši datum) dalje

□ SOGLAŠAM,

□ NE SOGLAŠAM,

da se učenec/učenka lahko od posameznih obrokov odjavlja sam/sama.
OPOMBE:

Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske
prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok ter plačati
polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen,
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije,
ter da:
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,
- za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Datum: ____________________
Prijavnico vrnite do 18. junija 2020 razredniku.

Podpis vlagatelja:__________________________

________________________________________________________________________________

Navodila
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež
zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom.
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se
posameznem obroku zapiše datum začetka.

pri

________________________________________________________________________________

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno več oddajati,
saj se bo pri dodelitvi subvencije upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o
povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Vlogo za subvencijo malice in kosila se na centru odda samo v primeru, če družina učenca ne
razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
545,98 €. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 370,86 €.
Subvencija pripada v višini cene kosila.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE NA ŠOLI
Podatki o organizaciji in pravilih šolske prehrane so objavljeni na spletni strani OŠ Mokronog
(http://osmkg.splet.arnes.si/files/2011/10/Pravila-solske-prehrane.pdf) ter v Publikaciji OŠ
Mokronog.

