Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska 28, 1381 Rakek
tel.-fax: 705 25 10, 705 12 08
e-mail: ojkrakeklj@guest.arnes.si

Na podlagi tretjega odstavka 83. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št.115/03 ), je svet šole na svoji seji, dne 8. 7. 2004 sprejel kriterije in postopke za
subvencioniranje šole v naravi.

POSTOPKI IN KRITERIJI
ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI – TEČAJ PLAVANJA
POSTOPKI
1. člen
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca
šole.
Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloči o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v
naravi.
2. člen
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi dodeljujemo upravičencu na osnovi vloge, ki jo vložijo :
- otrokovi starši
- otrokovi skrbniki
- otrokovi rejniki
3. člen
Vloge sprejema šolska svetovalna služba. Komisija obravnava popolne pisne vloge staršev z dokazili
in odloča o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi in višini subvencije.
O upravičenosti dodelitve se lahko posvetuje z Zdravstveno službo, s Centrom za socialno delo in
razrednikom.
Komisija pregleda vse popolne vloge in sredstva razdeli glede na:
- vsoto sredstev, ki jih dodeli MŠZŠ
- število prosilcev
Komisija starše o odločitvi pisno obvesti. Odločba velja za tekoče šolsko leto.
4. člen
Starši svoji vlogi priložijo:
- fotokopijo odločbe o višini otroškega dodatka
- prejemniki denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu priložijo fotokopijo
odločbe o denarni socialni pomoči
- če so starši brezposelni priložijo, potrdilo Zavoda za zaposlovanje
Na vlogo starši napišejo razloge za subvencijo.
Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo v družini, ki bi lahko vplivala na subvencioniranje šole v
naravi.

KRITERIJI
5. člen
Pri subvencioniranju šole v naravi se upoštevajo naslednji kriteriji:
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina dohodkov na družinskega člana,
- višina otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajna bolezen v družini,
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,
- število šoloobveznih otrok.
Prednosti pri dodeljevanju subvencij:
- enoroditeljske družine,
- družine z enim zaposlenim staršem,
- družine s tremi otroki, eden ali več šoloobveznih,
- družine, ki imajo štiri ali več otrok,
- družine, ki imajo ekonomsko - socialno problematiko (opis izjemnih razmer, bolezen, invalidnost,
razveza, neurejene stanovanjske razmere, ipd….).

6. člen
Do subvencionirane šole v naravi je izjemoma upravičen otrok, za katerega poda predlog šolska
svetovalna služba ali razrednik, na podlagi predhodnih ugotovitev, da je ogrožena otrokova socialna
varnost.
7. člen
V primeru, da je število upravičencev večje, kot je v ta namen dodeljenih sredstev, se na podlagi
kriterijev oblikuje lestvica subvencioniranja (v %).
8. člen
Subvencionirana šola v naravi se ne dodeli :
- če se ugotovi, da so v vlogi navedeni netočni podatki
- če je vloga nepopolna
9. člen
Nadzor nad izvajanjem kriterijev in postopkov o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi
izvaja ravnatelj.
10. člen
Postopki in kriteriji o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje šole v naravi začnejo veljati z dnem
sprejema na svetu šole, uporabljajo pa se od 1.9.2004 dalje.
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