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DOPOLNILO K VLOGI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA Z NAVODILI
Na šoli deluje šolski sklad, katerega namen je v skladu s pravili o delovanju naslednji:
- raziskovalna dejavnost na šoli,
- pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče
predstave, okrogle mize…), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev,
- nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video
oprema),
- pomoč socialno šibkim učencem,
- zviševanje standarda pouka in podobno.
Vsekakor želimo poudariti, da so sredstva v prvi vrsti namenjena učencem, torej vašim otrokom, ki jim
želimo omogočiti kar se da kakovostno delo in enake pogoje za delo.
V ta namen smo za vas pripravili vlogo za pridobitev sredstev iz sklada, ki jo lahko vložijo otrokovi
starši ali skrbniki ali rejniki. Izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami lahko oddate v šolsko svetovalno
službo ali otrokovemu razredniku.
Pri odločanju o vlogi za pridobitev sredstev bodo upoštevani naslednji kriteriji:
- višina dohodkov na družinskega člana,
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajna bolezen v družini,
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,
- število šolajočih se otrok
Da je vloga za pridobitev sredstev iz šolskega sklada popolna, ji je potrebno priložiti:
- fotokopijo odločbe o višini otroškega dodatka,
- prejemniki denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu priložijo fotokopijo
odločbe o denarni in socialni pomoči,
- če so starši brezposelni, priložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje.
Sredstev se ne dodeli, če se ugotovi:
- da so v vlogi navedeni netočni podatki,
- da je vloga nepopolna,
- da ima vlagatelj neporavnane dolgove do šole.

O odločitvi glede odobritve sredstev in višine le-teh se izda pisno obvestilo v treh izvodih:
- za arhiv šole,
- za računovodstvo,
- za vlagatelja vloge.

