*: Dijaška 12/b, 5220 Tolmin,(: 05 777 20 00
gimtol.si, e-pošta: gimnazija.tolmin@guest.arnes.si

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA
GIMNAZIJE TOLMIN
Podpisani ___________________________________________________________
(oče, mati, zakoniti zastopnik)

naslov bivališča _______________________________________________________
(kraj, ulica, hišna št., pošta in kraj)

kontaktni podatki _____________________________________________________
(telefonska št. / elektronska pošta)

za svojega otroka _____________________________________________________
(ime in priimek dijaka)

ki v šolskem letu ________________________ obiskuje ____________ letnik Gimnazije Tolmin
vlagam vlogo za dodelitev sredstev oz. denarno pomoč za:
(napišite, za kaj potrebujete pomoč in višino prispevka)

_____________________________________________
_____________________________________________
Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo za brezplačno izposojo učbenikov iz Učbeniškega sklada
Gimnazije Tolmin in za plačilo stroškov obveznih ekskurzij ter drugih obveznih dejavnosti po LDN šole
(vendar le v primeru, da šola ne ponuja druge enakovredne brezplačne dejavnosti).
Vlogo vlagate le za en posamezen dogodek oz. dejavnost.
Višina dodeljenih sredstev iz sklada za posameznega dijaka ne sme presegati 84,00€ v koledarskem
(davčnem) letu oziroma 42€ v enkratnem znesku.
Dijak biva v času šolanja:

a) doma

b) v dijaškem domu

c) drugo: ________________

Način prihoda dijaka v šolo:

a) peš

b) z avtobusom

c) drugo: ________________

Dijak prejema štipendijo:

a) DA

b) NE

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
OČE (zakoniti zastopnik)

MATI (zakonita zastopnica)

Ime in priimek
Status (kmet, samostojni
podjetnik, zaposlen delavec,
upokojenec, gospodinja,
brezposelna oseba …)
Št. vseh nepreskrbljenih otrok
1 2 3 4 5 6 7 (obkrožite)
v družini
Višina dohodka na družinskega člana v %, ugotovljena v odločbi
CSD o pravicah do javnih sredstev oz. v odločbi o otroškem
___________ % (dopišite)
dodatku.
(Priložite fotokopijo odločbe iz katere je razviden odstotek.)

Prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči

DA

NE (obkrožite)

(Priložite fotokopijo potrdila.)

Obrazložitev posebnosti v družini
(Priložite fotokopijo o brezposelnosti in fotokopijo drugih dokazil, ki se nanašajo na materialno in socialno
stisko v družini.)

Nepopolna vloga (neizpolnjene rubrike in/ali brez ustreznih dokazil) se na poziv ravnateljice lahko
dopolni. V primeru nepopolne vloge sredstva ne bodo dodeljena.

Izjava staršev ali zakonitega zastopnika
Soglašam, da se zbrani podatki uporabijo za namen ugotavljanja upravičenosti do denarnih sredstev
iz Šolskega sklada Gimnazije Tolmin.
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni in da bom vsako
spremembo, ki bi vplivala na upravičenost pomoči nemudoma sporočil šoli. Za svojo izjavo
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Kraj in datum: _________________________

Podpis vlagatelja: _________________________

