V skladu s prvim odstavkom 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS,
št. 61/04 in 70/2008) ter Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in 102/07) je Svet
Osnovne šole Olge Meglič na svoji seji dne, 27. 2. 2017, sprejel podrobnejše

KRITERIJE IN POSTOPKE
za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem, za subvencioniranje šole v
naravi in drugih oblik razširjenega programa

Splošne določbe
I.
Ta pravilnik razčlenjuje kriterije za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje letne šole
v naravi, ki jih določa 13. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi in kriterije za dodelitev
sredstev za zimsko šolo v naravi, tabore za učence in druge oblike razširjenega programa, ki jih
šola subvencionira iz lastnih sredstev.
II.
Pravilnik določa tudi postopek za ugotovitev upravičenosti učencev do subvencioniranja.
III.
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo
za šolstvo iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi.

Kriteriji za dodelitev sredstev učencem
IV.
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje letne šole v naravi učencem, ki zaradi
socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka, pri določitvi višine prispevka upošteva zlasti
naslednje kriterije:







višino dohodka na družinskega člana.
prejemanje denarne socialne pomoči,
enoroditeljske družine,
brezposelnost staršev,
dolgotrajno bolezen v družini,
druge specifike v družini, kot so: nenadne tragedije, izguba zaposlitve, dolgotrajna
bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi v družini, smrt v družini, izguba
stanovanja zaradi nesreče in drugo.

V.
Šola vloge razporedi predvsem po višini dohodkov na družinskega člana. Učenci z najnižjimi
prihodki na družinskega člana lahko prejmejo 100% subvencijo.

Postopek za dodelitev sredstev
VI.
Postopek za odločanje o upravičenosti učenca do subvencioniranje šole v naravi in ostalih oblik
subvencij vodi tričlanska komisija za vodenje postopka za subvencioniranje letne šole v naravi
in drugih oblik razširjenega programa, ki jo imenuje ravnateljica s sklepom.

VII.
Komisijo vodi svetovalna delavka in še dva strokovna delavca šole.

VIII.
Šola v šolski publikaciji ali na drug običajen način, ki velja na šoli (roditeljski sestanek,
govorilna ura), najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi seznani starše učencev, za katere
se bo organizirala šola v naravi, z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in
z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi, o možnosti subvencioniranja in o postopku za
subvencijo.

IX.
Šola določi tudi rok, do katerega lahko starši vložijo vlogo za subvencijo.
Starši izpolnijo in naslovijo na šolo vlogo za pridobitev pravice do subvencioniranja šole v
naravi in drugi oblik razširjenega programa do roka, ki je bil določen.
Vlogi je potrebno priložiti:




odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči,
zadnjo veljavno odločbo Centra za socialno delo o otroškem dodatku,
druga dokazila.

Starši priložijo vlogi podpisano izjavo, da šola lahko zahteva, zbira in shranjuje določene
osebne podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev.

Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, zahteva od staršev, da vlogo v osmih dneh dopolnijo.
Če starši vloge ne dopolnijo, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena.
Komisija pregleda pravočasno prispele in popolne vloge in odloči o višini subvencije.

X.
Pri šolah v naravi in taborih, pri katerih ni sredstev iz državnega proračuna, komisija glede na
razpoložljiva lastna sredstva (donacije, šolski sklad…) in prispelo število vlog odloča o višini
subvencije v skladu s kriteriji tega pravilnika.
Komisija oblikuje seznam upravičenih učencev do subvencioniranja. O odločitvi komisije o
posameznem učencu ravnateljica pisno obvesti vlagatelja.

XI.
Če sredstva za subvencioniranje letne šole v naravi niso podeljena, se lahko razdelijo tudi v
primeru, da vloge prispejo po vnaprej določenem roku. Če sredstva tudi v tem primeru še niso
razdeljena, se lahko prenesejo v naslednje šolsko leto.
Določbe za razdelitev subvencije veljajo smiselno tudi subvencioniranje plavalnega tečaja,
šolskih ekskurzij, prehrane in druge namene, za katere starši podajo vlogo.

Končne določbe
XII.

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme svet Osnovne šole Olge Meglič.
S sprejemom tega pravilnika ne veljajo več Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje
dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje letne šole v naravi, ki jih je sprejel Svet zavoda
OŠ Olge Meglič 20. 2. 2009.
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