Na podlagi 6. točke Zapisnika redne seje Upravnega odbora šolskega sklada Gimnazije Tolmin z dne
25. 9. 2017 je Upravni odbor pripravil kriterije za dodelitev sredstev.

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE TOLMIN

I. NAMEN
Kriteriji za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada Gimnazije Tolmin (v nadaljevanju kriteriji), določajo
postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev dijakom
Gimnazije Tolmin (v nadaljevanju dijaki).
Sredstva iz šolskega sklada Gimnazije Tolmin (v nadaljevanju sklad) se lahko namenijo:
•
•
•
•
•
•

Za brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada Gimnazije Tolmin
Za nakup šolskih potrebščin in učnih pripomočkov, ki niso zajeti v Učbeniškem skladu
Gimnazije Tolmin
Za plačilo stroškov obveznih ekskurzij
Za plačilo drugih obveznih dejavnosti po LDN šole, v primeru, da šola ne ponuja druge
enakovredne brezplačne dejavnosti
Za plačilo interesne dejavnosti v organizaciji šole
Za izredno pomoč dijakom oziroma njihovim staršem ob elementarnih nesrečah ali smrti
ožjega družinskega člana

II. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV
•
•
•
•
•
•
•
•

Višina otroškega dodatka po lestvici CSD
Bivanje dijaka v času šolanja
Način prihoda dijaka v šolo
Prejem štipendije
Status staršev
Število nepreskrbljenih otrok v družini
Prejem denarnega nadomestila ali denarne pomoči
Posebnosti v družini

Pri posameznih kriterijih je potrebno priložiti fotokopijo dokumentov iz katerih je razviden dohodek
na družinskega člana oziroma fotokopijo dokazil, ki se nanašajo na materialno in socialno stanje v
družini.
Višina dodeljenih sredstev za posameznega dijaka v koledarskem (davčnem) letu ne sme presegati
84€, oziroma 42€ v enkratnem znesku

III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV (SUBVENCIJE)
Oddana vloga z dokazili je osnova za dodelitev sredstev iz sklada. Vloga se odda v tajništvo ali po
pošti naslovljeno na ravnateljico Gimnazije Tolmin.
V primeru nepopolne vloge, ravnateljica obvesti vlagatelja, da jo dopolni v petih delovnih dneh.
Ravnateljica posreduje vlogo upravnemu odboru šolskega sklada.
V vlogi se navede namen dodelitve sredstev samo za eno dejavnost.
Osebni podatki vlagateljev in upravičencev do sredstev so poznani samo predstavnikom zavoda, ki so
člani šolskega sklada.
Sklad razpolaga z omejenimi sredstvi. Sredstva se lahko dodelijo da porabe.

IV. OBVEŠČANJE O UPRAVIČENOSTI DO SREDSTEV (SUBVENCIJE)
O upravičenosti do denarnih sredstev (subvencije) ravnateljica obvesti starše oz. zakonite
zastopnike s sklepom.
Na sklep ni možna pritožba.

V. VELJAVNOST KRITERIJEV
Kriteriji za dodelitev sredstev iz sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

