Mokronog, 28. 9. 2015

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA
ZA POMOČ PRI PLAČILU ŠOLE V NARAVI

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

(naslov prebivališča)

vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

- za mojega otroka __________________________________, skupina______________________;
- za mojega otroka __________________________________, skupina______________________;

K vlogi prilagam (obkrožite):
 fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku (obvezno!) izdano s strani pristojnega
Centra za socialno delo, v kolikor družina prejema otroški dodatek,
 potrdilo Zavoda za zaposlovanje ali pisna izjava o brezposelnosti, v kolikor je kateri od
staršev brezposelna oseba
 navedite ostale okoliščine, ki upravičujejo pravico do subvencije:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vlogo oddajte vzgojiteljici, v tajništvo šole ali svetovalno službo najkasneje do petka, 23. 10. 2015.

Spodaj podpisani potrjujem resničnost podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov dovoljujem, da posredovane podatke uporablja šolska svetovalna služba, razrednik in
ravnatelj izključno v namene dodeljevanja subvencij iz šolskega sklada.

____________________________
(Kraj in datum)

_______________________________
(Podpis staršev ali zakonitega zastopnika)

Mokronog, 28. 9. 2015

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bomo tudi v letošnjem šolskem letu nekaj sredstev iz šolskega sklada namenili
izredni enkratni denarni pomoči za subvencioniranje šole v naravi za otroke iz Vrtca Mokronožci ,
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.
Prednost imajo družine z najnižjim dohodkom na družinskega člana, družine z več otroki, ki se v
tekočem šolskem letu udeležujejo šole v naravi, in družine z več šoloobveznimi otroki. Dodatno
bomo upoštevali tudi izjemne okoliščine (težka bolezen, invalidnost, kronične bolezni otrok …).
Starši vlogo za enkratno denarno pomoč vložite pisno na obrazcu. Prosimo Vas, da k vlogi priložite
fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku izdano s strani pristojnega centra za socialno
delo, v kolikor družina prejema otroški dodatek ter potrdilo Zavoda za zaposlovanje ali pisno
izjavo o brezposelnosti, v kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba, sicer teh podatkov ne
bomo mogli upoštevati. 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 vzgojiteljici, v svetovalni službi ali pa na spletni strani šole.
Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči za svojega otroka lahko vložite do petka, 23. oktobra
2015, v svetovalni službi (osebno ali jo prinese vzgojiteljica vašega otroka) ali tajništvu šole.
Tako pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za dodeljevanje enkratne denarne pomoči in
bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

Šolska pedagoginja:
Nataša Kuselj

Ravnateljica:
Zvonimira Kostrevc

