KRITERIJI IN POSTOPEK
ZA UVELJAVLJANJE
SREDSTEV
IZ SOCIALNEGA SKLADA
(delni izvleček iz Pravil šolskega sklada osnovne šole Lovrenc na Pohorju)
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Na podlagi sklepa 2. seje upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu
2013/2014 je upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Lovrenc na Pohorju
sprejel spremembe in dopolnitve in izdaja čistopis

KRITERIJEV IN POSTOPKOV ZA UVELJAVLJANJE SREDSTEV
IZ SOCIALNEGA SKLADA
UO šolskega sklada Osnovne šole Lovrenc na Pohorju je sprejel odločitev, da se bo v
okviru računa, na katerem se zbirajo sredstva za šolski sklad, odprl poseben
podračun, namenjen zbiranju namenskih sredstev socialnega sklada.
Sredstva iz socialnega sklada so namenjena subvencioniranju predvsem naslednjih
dejavnosti:
 dnevi dejavnosti,
 predstave,
 ekskurzije,
 valeta,
 prehrana,
 drugo.
Dejavnosti se lahko subvencionirajo delno ali v celoti.

I.

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ SOCIALNEGA
SKLADA

Za dodelitev sredstev iz socialnega sklada se upoštevajo naslednji kriteriji:
 dohodek na družinskega člana,
 učenci, katerih družine se znajdejo v stiski (smrt, bolezen, razveza, izguba službe,
bivanje v varni hiši, samohranilstvo, dolgotrajnejši socialni problemi),
 učenci, katerih starši nimajo urejenega statusa (stalno prebivališče, državljanstvo),
 številčnejše družine z več šoloobveznimi otroki.

II.

POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

1. Vlogo za dodelitev sredstev iz socialnega sklada se pošljejo po pošti ali oddajo v
tajništvu šole do konca septembra (izjamoma med šolskim letom).
2. Komisija, imenovana s strani upravnega odbora šolskega sklada skupaj z
ravnateljico na podlagi pisne vloge staršev odloča o upravičenosti učenca do
dodelitve sredstev iz socialnega sklada in o višini dodeljenih sredstev. Sredstva
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dodeljuje na podlagi zgoraj navedenih kriterijev ter v okviru razpoložljivih
sredstev.
3. Komisija sprejme odločitev do 30. Oktobra za vloge, oddane do konca septembra
oz. v roku 30 dni po prejemu za vloge oddane med letom. Ravnateljica izda
ustrezno odločbo.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno pritožbeni komisiji, ki jo imenuje svet šole.

III. DOKAZILA, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI VLOGI
 Fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku.
V primeru, da se je v zadnjih mesecih spremenilo stanje v družini, pa tudi:
 fotokopijo odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči,
 potrdilo o brezposelnosti,
 kratek opis socialnega stanja družine (bolezen…)
 drugi dokumentio iz katerih je razvidno premoženjsko stanje družine.

IV. DOPOLNILO
Komisija ali ravnateljica se lahko izjemoma odloči za dodelitev ali zavrnitev
dodelitve sredstev iz socialnega sklada ne glede na zapisane kriterije oziroma
priloženo dokumentacijo k vlogi.

September, 2013

Predsednica upravnega odbora
šolskega sklada:
Vesna Lamut, prof.
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