Šolski sklad Osnovne šole Rače
Grajski trg 1
2327 Rače
Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Rače je na svoji 56. seji dne 3.11. 2021 sprejel

PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA DODELJEVANJE FINANČNE POMOČI IZ
ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE RAČE
1. člen
Ta pravila urejajo način in kriterije za dodeljevanje finančne pomoči iz sredstev šolskega
sklada Osnovne šole Rače (v nadaljevanju šolski sklad) ter višino pomoči.
2. člen
Do finančne pomoči šolskega sklada so upravičeni otroci ali učenci (v nadaljevanju otrok), ki
so vpisani v enoto vrtec ali enoto šola pri Osnovni šoli Rače.
3. člen
Iz sredstev šolskega sklada se dodeljuje otroku finančna pomoč za namen:
- udeležbe otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so
povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih
sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti, kot so:
 subvencioniranja programov življenja v naravi,
 subvencioniranje dodatnih aktivnosti v okviru programa šole (udeležba na
tekmovanjih, prireditvah),
 aktivnosti potrjene z LDN, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev,
 in druge.
- subvencioniranja plačila delovnih zvezkov in drugih učnih/vzgojnih pripomočkov, ki niso
financirani iz javnih sredstev,
- enkratne izredne pomoči ob izjemnih okoliščinah v družini (smrt, invalidnost, naravne ali
druge nesreče)
4. člen
Otroku se finančna pomoč lahko dodeli:
- če zanjo s pisno vlogo, ki ji mora biti obvezno priložena veljavna odločba o dodelitvi pravice
iz javnih sredstev, zaprosijo otrokovi starši oz. zakoniti zastopniki, na način, ki ga določi
upravni odbor šolskega sklada in so izpolnjeni kriteriji za dodelitev pomoči.
- finančna pomoč se dodeli na pobudo kogarkoli, ki ugotovi ali opaža okoliščine, ki
onemogočajo ali otežujejo dostopnost dodatnih aktivnosti za otroka oz. ugotavlja prisotnost
izrednih okoliščin. Predlog za odobritev finančne pomoči pripravi šolska svetovalna služba ali
razrednik oz. vzgojitelj. O predlogu in višini finančne pomoči odloči upravni odbor šolskega
sklada na podlagi tega pravilnika.
- v izjemnih okoliščinah se lahko otroku dodeli izredna finančna pomoč tudi na predlog šolske
svetovalne službe ali razrednika oz. vzgojitelja, kadar ta ugotavlja otrokovo stisko v šoli ali
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vrtcu, ki je posledica socialnih razmer v družini. O predlogu in višini finančne pomoči odloči
upravni odbor šolskega sklada.
5. člen
V postopku ugotavljanja upravičenosti do dodelitve finančne pomoči iz prve alineje 3. člena
tega pravilnika se upošteva, da so upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih
dejavnostih tisti otroci oziroma učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v
najvišjem deležu od cene malice ali pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do največ
tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih
upravičencev, upravni odbor sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma
upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni,
da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to
opravičujejo. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno.
V postopku ugotavljanja upravičenosti do dodelitve finančne pomoči iz druge alineje 3. člena
tega pravilnika se upravičenost določi glede na spodnje kriterije, pri čemer se upošteva:
1. Dohodkovni kriterij: upošteva se dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku
povprečne neto plače na družinskega člana, ugotovljen iz odločbe o dodelitvi pravic iz javnih
sredstev, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodelitev finančne pomoči.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana v % od neto povprečne plače
do 10%

Št. točk
12

nad 10% do 18%

10

nad 18% do 30%

6

nad 30%

0

2. Število otrok iz iste družine, ki hkrati prejemajo finančno pomoč
Število otrok v družini, ki hkrati obiskujejo
vrtec ali OŠ
Št. točk
1 otrok
2
2 otroka
1
3 ali več otrok
0
6. člen
Glede na doseženo število točk se otroku dodeli finančna pomoč za celotno šolsko leto in
sicer:
do vključno 6 točk
nad 6 točk

pomoč se ne odobri
100 % stroškov
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7. člen
Finančna pomoč iz prvih dveh alinej 3. člena tega pravilnika se otroku dodeli za pokrivanje
stroškov od dneva odobritve vloge pa do konca šolskega leta, za katerega se vlaga vloga.
O načinu in obliki finančne pomoč ob izrednih dogodkih iz zadnje, tretje alineje 3. člena tega
pravilnika odloča upravni odbor šolskega sklada.
8. člen
Vse strokovne in izvedbene postopke v zvezi z odobritvijo finančne pomoči opravi šola.
9. člen
Subvencionirane stroške iz prvih štirih alinej 3. člena tega pravilnika pokriva šola z
neposrednimi plačili izvajalcem storitev. Gotovinska izplačila ali nakazila na račun upravičenca
do finančne pomoči niso mogoča, razen v primeru izredne finančne pomoči iz zadnje alineje
3. člena tega pravilnika.
10. člen
O dodelitvi finančne pomoči odloči upravni odbor šolskega sklada in upravičencu izda sklep o
dodelitvi finančne pomoči, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora šolskega sklada.
Obravnavanje vlog (izvedbeni del) poteka skladno s Pravilnikom o delovanju Šolskega sklada
OŠ Rače z dne 3.11. 2021.
11. člen
Dokumentacija se hrani v arhivu šole in se obravnava in ravna z njim v skladu z določili
Zakona o varovanju osebnih podatkov.
12. člen
Pravila veljajo od dneva sprejema.

Datum: 3.11. 2021
Predsednik UO šolskega sklada Osnovne šole Rače
Marina Koren Dvoršak
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