GIMNAZIJA VELENJE

Kriteriji za dodelitev sredstev iz
šolskega sklada Gimnazije Velenje
Upravni odbor šolskega sklada Gimnazija Velenje (v nadaljevanju »UOŠS«) je na svojem rednem
sestanku (3. sestanek članov UOŠS, dne 28. 1. 2014) določil kriterije za dodelitev sredstev iz ŠS, ki
jih bo upošteval pri obravnavi vsake posamezne vloge. Kriteriji so objavljeni na spletni strani
Gimnazije Velenje (v nadaljevanju »šola«).
Da lahko UOŠS ustrezno obravnava vsako prispelo vlogo, mora vlagatelj v tajništvo šole
predložiti naslednje dokumente:
1. Popolno izpolnjeno vlogo za dodelitev sredstev iz ŠS. Obrazec je objavljen na spletnih
straneh šole.
2. ''Lastnoročno'' napisano in podpisano vlogo z dejanskim opisom razmer.
3. Dokazilo o finančnem stanju v družini: odločbo Centra za socialno delo za dodelitev
denarne socialne pomoči, otroškega dodatka, subvencionirane prehrane ipd. Ker v
večini primerov šola že razpolaga s temi podatki, jih lahko na pisno zahtevo posreduje
UOŠS.
Osnovni kriterij, ki vpliva na višino odobrene finančne pomoči:
1. Višina povprečnega mesečnega dohodka na osebo (plača, premoženje, prihranki) izražena
v % od povprečne neto plače na družinskega člana (povprečna neto plača v RS za leto 2021
je znašala 1.256,24€ ( SURS, september 2021)
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Dodatni kriteriji, ki vplivajo na višino odobrene finančne pomoči:
1. Število predhodno odobrenih vlagateljevih vlog v enem šolskem letu:
0 (nič) odobrenih vlog
1 (ena) odobrena vloga
2 (dve) odobreni vlogi
3 (tri) odobrene vloge

odobri se 100 % skupnega odobrenega zneska po kriteriju 1. točke
odobri se 75 % skupnega odobrenega zneska po kriteriju 1. točke
odobri se 50 % skupnega odobrenega zneska po kriteriju 1. točke
vloga se zavrne oz. se odobri po dogovoru članov UOŠS* (izjeme)
* Upoštevajo se ostali dodatni kriteriji in vloga se lahko odobri

2. Učni uspeh dijaka.
3. Splošno vedenje dijaka.
4. Ali so sredstva namenjena financiranju obvezne izobraževalno/programske vsebine,
ki je zapisana v učnem programu oziroma letnem učnem načrtu šole, ali gre za
financiranje neobveznih izobraževalno programskih vsebin.
5. Ali so sredstva namenjena financiranju aktivnosti »posebnega« pomena za dijaka,
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šolo, MO Velenje, državo Slovenijo: tekmovanja v znanju, glasbi, športu, raziskovalni
dejavnosti ipd.
Finančna sredstva so odobrena ali pa je vloga zavrnjena, ko vlogo s svojim podpisom
potrdi večina vseh članov UOŠS.
V imenu UOŠS šola pisno obvesti vlagatelja o izhodu obravnave njegove vloge. Vsa
dokumentacija, ki zadeva obravnavo vsake posamezne vloge, se arhivira (izključno) v
tajništvu šole.
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