Pravilnik dodeljevanja denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada
1. člen: Dokazila za ugotovitev stanja in določitev višine zneska
Starši ob izpolnjeni vlogi (dostopna je na spletni strani šole) za dodeljevanje finančne pomoči iz šolskega sklada predložijo:
a)
b)
c)

veljavno odločbo o višini otroškega dodatka ali
veljavno odločbo o dodelitvi socialne pomoči ali
katerokoli drugo veljavno odločbo državne institucije, iz katere je razvidno številčno in premoženjsko stanje
družine prosilca v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
2. člen: Kriteriji za dodeljevanje finančne pomoči

V kriteriju za dodeljevanje pomoči se upošteva skupna višina neto dohodka po ZUPJS razdeljena na število oseb, ki po 10.
členu ZUPJS sestavljajo družino in razdeljen na 12 enakih delov (v nadaljevanju mesečni dohodek na družinskega člana).
Za povprečni neto dohodek se uporabi vrednost povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji, kot jo izkazujejo
podatki Statističnega urada RS (SURS) za leto, ki ustreza podatkom, na osnovi katerih je bila izdana odločba iz prvega člena.
V primeru, da celoletni podatki še niso na voljo, se povprečni neto dohodek izračuna kot aritmetična sredina vseh mesečnih
neto dohodkov, ki so za dano leto v času odločanja na voljo v podatkih SURS.
Prosilcu se dodeli:
a)
b)
c)
d)

100% delež pomoči, če mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 15% povprečnega neto dohodka iz
prejšnjega odstavka tega člena;
75% delež pomoči, če mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 20% povprečnega neto dohodka iz
prejšnjega odstavka tega člena;
50% delež pomoči, če mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 25% povprečnega neto dohodka iz
prejšnjega odstavka tega člena;
25% delež pomoči, če mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 30% povprečnega neto dohodka iz
prejšnjega odstavka tega člena.

Delež pomoči se nanaša na ceno, ki je predvidena za posamezni tabor, šolo v naravi ali drugo dejavnost, za katero se UO
šolskega sklada odloči, da se subvencionira iz šolskega sklada.
3. člen: Diskrecijska pravica članov UO šolskega sklada
Ne glede na kriterije 3. odstavka 2. člena lahko upravni odbor šolskega sklada na predlog šolske svetovalne službe odobri
pomoč tudi v drugačnem znesku ali deležu, če so upoštevani dodatni kriteriji iz 5. člena.
Ne glede na kriterije 3. Odstavka 2. člena lahko upravni odbor šolskega sklada zmanjša višino dodeljene pomoči ali v celoti
zavrne pomoč:
a)
b)

če je v skladu premalo sredstev;
če lahko na osnovi podatkov iz drugih virov zanesljivo sklepa, da je prosilčevo finančno stanje boljše, kot ga
izkazujejo listine iz 1. člena tega pravilnika.

O diskreciji odloča absolutna večina članov upravnega odbora šolskega sklada.
4. člen: Prioriteta dodeljevanja sredstev
V primeru nezadostnih sredstev imajo prednost pri dodelitvi pomoči prosilci, ki bi jim po 2. ali 3. členu pripadali najvišji
deleži pomoči in bi jim bil dodeljen 100% ali 75% delež pomoči.
Če je takih prosilcev znotraj enakega deleža pomoči še vedno več, kot je sredstev, se pomoč najprej dodeli prosilcem, ki
izkazujejo najnižji mesečni dohodek na družinskega člana.

5. člen: Dodatni kriteriji za dodeljevanje finančne pomoči
Člani upravnega odbora šolskega sklada lahko v posameznem primeru delež pomoči zvišajo ali znižajo ob pregledu priložene
dokumentacije, glede na finančno stanje šolskega sklada in ob upoštevanju naslednjih kriterijev, ki se nanašajo na
dolgotrajnejše socialne probleme ali akutne dogodke v družini:








izjemne akutne socialne okoliščine (naravne nesreče, požar, smrt v družini…), ki vplivajo na finančno sposobnost
družine,
nenadna brezposelnost staršev (prednost ima družina, kjer sta oba starša brezposelna),
enoroditeljska družina (prednost ima družina z več otroki),
več šoloobveznih otrok (prednost imajo družine z več otroki),
če gre za rejence iz rejniške družine,
socialne in druge dolgotrajne bolezni v družini,
če je družina trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialno varstvene pomoči.

Delež finančne pomoči se dodeli prosilcu, če je na računu šolskega sklada dovolj sredstev.
O dodelitvi deleža finančne pomoči posameznemu prosilcu odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada. Člani šolskega
sklada z vrst zaposlenih pa pripravijo predlog deleža pomoči za posameznega učenca.
6. člen: Podpora nadstandardnim programom
Upravni odbor šolskega sklada lahko odbori tudi sredstva za nadstandardi program kamor sodijo (raziskovalni tabori,
nagradni izleti, pevski tabor, podpora delu z nadarjenimi učenci…). Člani upravnega odbora sprejmejo odločitev z absolutno
večino na podlagi pisne prošnje in utemeljitve vodje programa. Delež finančne pomoči se za te namene dodeli, če je na
računu dovolj sredstev.

