VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE ZA PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV ŠOLANJA

Podpisani/a __________________________________, ___________________________________,
(oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka)

(naslov prebivališča)

vlagam vlogo za dodelitev subvencije za plačilo materialnih stroškov šolanja za naslednje otroke:
Ime in priimek:

Razred:

Ime in priimek:

Razred:

Ime in priimek:

Razred:

Ime in priimek:

Razred:

Označite, za kateri namen dajete vlogo (lahko izberete več namenov):







šola v naravi
dan dejavnosti (prevoz, vstopnine …)
zaključna ekskurzija

pomoč pri nakupu šolskih potrebščin
drugo (vpišite namen):

Izjavljam:
-

da sva v družini brezposelna oba starša (obkrožite ustrezno)

DA

NE

-

da je v družini brezposeln eden od staršev (obkrožite ustrezno)

DA

NE

-

da je v družini ____ predšolskih otrok (vpišite številko)

-

da je v družini ____ osnovnošolskih otrok (vpišite številko)

-

da je v družini ____ srednješolskih otrok / študentov, ki se redno šolajo (vpišite številko)

-

da se iz naše družine letos udeležuje šole v naravi ____ otrok (vpišite številko)

-

da je družina enostarševska (obkrožite ustrezno)

DA

NE

-

da se v družini pojavljajo posebnosti, ki upravičujejo pravico do subvencije (napišite, katere
so te posebnosti):

K vlogi prilagam (obkrožite):
 fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku izdano s strani pristojnega Centra za socialno
delo (če družina prejema otroški dodatek),
 potrdilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti (če je kateri od staršev brezposelna oseba),
 druga potrdila, ki izkazujejo upravičenost do subvencije.

Spodaj podpisani potrjujem resničnost podatkov in dovoljujem, da OŠ Mokronog posredovane podatke
uporablja izključno v namene dodeljevanja subvencij za plačilo materialnih stroškov šolanja.

____________________________
(Kraj in datum)

________________________________
(Podpis staršev ali zakonitega zastopnika)

Mokronog, 9. 9. 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo tudi v letošnjem šolskem letu na voljo nekaj sredstev iz šolskega sklada OŠ
Mokronog in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so namenjena za subvencioniranje
plačila šole v naravi, dni dejavnosti, zaključnih ekskurzij, šolskih potrebščin, ... za učence, katerih
starši te dodatne finančne obveznosti ne zmorejo poplačati sami v celoti.
Pri dodeljevanju subvencije bomo upoštevali naslednje kriterije:
- dohodek družine,
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višino otroških dodatkov,
- status družine (enoroditeljska, dopolnjena ...)
- število šoloobveznih otrok,
- brezposelnost staršev,
- število otrok iz družine, ki se v tekočem šolskem letu udeležujejo šole v naravi
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini (npr. dolgotrajna bolezen,
invalidnost, smrt v družini …).
Starši vlogo za pridobitev subvencije vložite pisno na obrazcu. V kolikor vaša družina prejema otroški
dodatek k vlogi priložite fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku izdano s strani
pristojnega centra za socialno delo. V kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba priložite tudi
potrdilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti. K vlogi lahko priložite tudi priporočila Centra za
socialno delo, Zdravstvenega doma in drugih institucij, ki se ukvarjajo z družinsko problematiko.
Obrazce lahko dobite pri razredniku, v svetovalni službi, tajništvu ali na spletni strani šole.
Vlogo za dodelitev subvencije za svojega otroka lahko oddate do petka, 27. novembra 2020, v šolski
svetovalni službi, tajništvu šole ali pri razredniku vašega otroka (osebno ali po pošti).
Tako pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za dodeljevanje subvencij za plačilo materialnih
stroškov šolanja vašega otroka in bodo varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Lep pozdrav!

Šolska svetovalna delavka:
Teja Peterle, l.r.

Ravnateljica:
Zvonimira Kostrevc, l.r.

