Osnovna šola Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci
Tel.: 02 − 556 − 90 − 20
Faks: 02 − 556 − 90 − 28

http://www.os-gpetrovci.si
E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si
Davčna številka: 61749206

VLOGA za dodelitev denarne pomoči
iz sredstev šolskega sklada
I.

Podpisani/na ___________________________ naslov ________________________________________
( ime in priimek starša)

želim za svojega otroka _______________________ roj. ____________ , obiskuje _______ razred,
uveljaviti dodelitev subvencije in sicer za (obkrožite):
• Kritje stroškov šole v naravi – CŠOD, ki bo v času od ________________ do __________________
Kratka obrazložitev________________________________________________________________
• Kritje stroškov na šolski prehrani za mesec______________________________________________
Kratka obrazložitev________________________________________________________________
• Nabavo delovnih zvezkov za ____________ razred
Kratka obrazložitev_________________________________________________________________
• Pokritje stroškov šolske dejavnosti - strokovna ekskurzija v/na: ______________________________
Kratka obrazložitev____________________________________________________________

II. Socialno-ekonomska slika družine:
• Število otrok v družini:
• ki so pred vstopom v šolo __________
• ki obiskujejo OŠ _________________
• ki se redno šolajo v srednješolskem programu,/visokošolskem / univerzit. programu (podčrtaj)
•

Dolgotrajna brezposelnost staršev in razlogi:
- redni iskalec zaposlitve – oče /mati (obkroži)

DA

NE

•

Dolgotrajna bolezen v družini

DA

NE

•

Druge stiske družine, ki so znatno ogrozile socialno-ekonomsko varnost družine:

_____________________________________________________________________
Izpolnite vlogo še na drugi strani!

III. Izjava:
Podpisani/na __________________________ izjavljam, da so vsi navedeni podatki v vlogi točni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Šoli dovoljujem, da uporabi podatke iz priloženih odločb
in druge dokumentacije samo za namen dodelitve zaprošene denarne pomoči. Šola si podatke za popolnejšo
socialno sliko družine lahko pridobi tudi na CSD Murska Sobota.

IV. Prilagam potrebne dokumente: (obkrožite katere vse prilagate)
a) Fotokopijo odločbe CSD o dodelitvi DENARNE SOCIALNE POMOČI
b) Fotokopijo odločbe CSD o dodelitvi OTROŠKEGA DODATKA
c) Dokazila k točki II. o šolanju otrok (v srednji šoli in na študiju)
č) Dokazila k točki III. (zdravniška potrdila, potrdilo o brezposelnosti, o statusu članov družine ipd.)

Datum:__________________________

Podpis vlagatelja:

Osnovna šola Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci
Tel.: 02 − 556 − 90 − 20
Faks: 02 − 556 − 90 − 28

http://www.os-gpetrovci.si
E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si
Davčna številka: 61749206

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

I.

Podpisai/na ___________________________ naslov _________________________________________
( ime in priimek staršev)
želim uveljaviti dodelitev sredstev šolskega sklada za subvencioniranje šole v naravi

za otroka _________________________, roj. ________________iz ________________________________
ki v šolskem letu ________________ obiskuje ______ razred.

II. Število otrok v družini:
•
•
•

ki so pred vstopom v šolo __________
ki obiskujejo OŠ _________________
ki se redno šolajo v srednješolskem,/visokošolskem / univerzit. programu (ustrezno podčrtajte)

III. Socialni problemi v družini:
•

Dolgotrajna bolezen v družini
(Navedite vrsto bolezni in priložite dokumente iz katerih je razvidno trajanje bolniške (strnjeno več mesecev)

_________________________________________________________________________________
•

Dolgotrajna brezposelnost staršev ( so redni iskalci zaposlitve, invalidi, ipd.)
________________________________________________________________________________

•

Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini : ___________________________
_________________________________________________________________________________

IV. Izjava:
Podpisani/na __________________________ dovoljujem, da šola uporabi podatke iz vloge in
priloženih odločb strogo za namen dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Šola si
podatke za boljšo socialno sliko družine lahko pridobi tudi na CSD Murska Sobota.

Datum:__________________________

K vlogi prilagam (označite):
b) Fotokopijo odločbe CSD o dodelitvi DENARNE SOCIALNE POMOČI.
c) Fotokopijo odločbe CSD o dodelitvi OTROŠKEGA DODATKA.
d) Dokazila k točki II. o šolanju otrok (v srednji šoli in študiju)
e) Dokazila k točki III. (zdravniška potrdila, potrdilo o brezposelnosti, ipd.

Podpis vlagatelja:

