Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur.l. RS št. 61/04, 70/08 in 61/2009) III. OSNOVNA
ŠOLA (v nadaljevanju šola) izdaja

Pravila o subvencioniranju šole v naravi
Splošne določbe
I.
Ta pravila določajo postopke in podrobnejše kriterije za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje
šole v naravi učencem III. osnovne šole Celje, ki jo zaradi socialnega položaja starši/skrbniki učencev ne
zmorejo plačati v celoti.
II.
Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne
šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole.
Zagotavljanje sredstev
III.
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se letno eni generaciji učencev zagotavlja iz državnega
proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi.
Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki so dodeljena
šoli.
IV.
Za drugo in nadaljnje šole v naravi, ki jih lahko šola organizira za isto generacijo učencev, je možno
subvencijo dodeliti iz šolskega sklada ali drugih finančnih virov po istih postopkih in kriterijih.
Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino subvencije
za posameznega učenca za subvencioniranje šole v naravi šola določi vsako šolsko leto glede na vsebino
in obseg sredstev za ta namen.
Kriteriji upravičenosti do subvencije
V.
Osnovni kriterij za dodelitev subvencije za šolo v naravi je višina povprečnega mesečnega dohodka na
osebo, ki je razvidna iz Odločbe CSD o otroškem dodatku (obvezna priloga).
Šola pri dodelitvi sredstev učencem po potrebi upošteva še naslednje podrobnejše kriterije, ki jih komisija
pretvori v točke. Večje število točk pomeni večjo upravičenost do subvencije.

1.

kriterij
Višina otroškega dodatka (upoštevan
povprečni mesečni dohodek na osebo v % od
neto povprečne plače – po lestvici CSD)

2.
3.

Prejemanje denarne socialne pomoči
Brezposelnost

4.

Število otrok v družini

5.
6.

Enostarševska družina
Specifika v družini (trenutna materialna
stiska, otroci brez slovenskega državljanstva,
bolezni, nesreče, invalidnost, smrt…)

lestvica
1. skupina (do 18%)
2. skupina (nad 18% do 30%)
3. skupina (nad 30% do 36%)
4. skupina (nad 36% do 42%)
DA
obeh staršev
enega starša
1
2
3 ali več
DA
po strokovni presoji šolske svetovalne službe

št. točk
8
6
4
2
2
4
2
1
2
3 ali več
2
0-6

Točke za vsakega vlagatelja se seštejejo in razvrstijo v padajočo lestvico. Šola razpoložljiva sredstva v
celoti razdeli tako, da najbolj socialno ogroženim vlagateljem dodeli najvišje subvencije, za ostale pa po
potrebi in v okviru razpoložljivih sredstev odloči o nižji subvenciji (določi delež).
VI.
V izjemnih primerih lahko ravnatelj na pisno obrazložen predlog šolske svetovalne službe posameznemu
učencu v celoti dodeli sredstva za subvencioniranje šole v naravi, v kolikor je zaradi slabega socialnega
položaja družine starši oz. zakoniti zastopnik učenca ne bi mogli plačati.

Uveljavljanje pravice do subvencije
VII.
Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne vloge, ki jo dobijo
pri razredniku ali na spletni strani šole.
Vlogo oddajo najkasneje 30 dni pred izvedbo šole v naravi. Vlogi obvezno priložijo fotokopijo veljavne
odločbe o otroškem dodatku, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo.
Postopek dodelitve subvencije
VIII.
O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi odloči ravnatelj šole ali od njega pisno
pooblaščena oseba po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.
Ravnatelj na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in predloga
šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o
upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.
Višina pomoči učencem se dodeli glede na število upravičencev in obseg sredstev.
Ravnatelj lahko pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.
Obveščanje staršev
IX.
Šola staršem vroči sklep ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do
subvencioniranja šole v naravi.
Varstvo pravic
X.
Starši ali zakoniti skrbniki učenca lahko na pritožbeno komisijo šole podajo pisno pritožbo na sklep o
upravičenosti do subvencije v roku 8 (osem) dni po prejemu sklepa.
O pritožbi komisija odloči v 15 dneh od prejema pritožbe.
Uporaba in veljavnost pravil
XI.
Ta pravila sprejme svet šole po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
Pravila o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi
(Ur.l. RS št. 61/04, 70/08 in 61/2009).
Z dnem, ko pričnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati do sedaj veljavni kriteriji.
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na svetu šole in se uporabljajo od začetka šolskega leta 2012/13
dalje.

Mnenje sveta staršev pridobljeno dne: 22. 5. 2012

Podpis predsednika sveta staršev: …………………..

Sprejeto na svetu šole dne: 13. 6. 2012

Podpis predsednika sveta šole: ………………………

Pripravila:
Majda Goričan

