PRAVILNIK
o dodeljevanju finančne pomoči dijakinjam in
dijakom Prve gimnazije Maribor

Na osnovi 7. člena Pravil šolskega sklada Prve gimnazije Maribor je Upravni odbor Šolskega sklada Prve
gimnazije Maribor na svoji seji, dne 29.11.2012, sprejel

Pravilnik o dodeljevanju finančne pomoči dijakinjam in dijakom Prve gimnazije Maribor

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje finančnih sredstev iz posebne postavke Šolskega sklada Prve gimnazije
Maribor, zbranih s pomočjo dobrodelnih šolskih prireditev, sponzorjev in donatorjev, socialno
ogroženim dijakinjam in dijakom. Določa kriterije in postopek za dodelitev finančnih sredstev.

2. člen
(predmet financiranja)
Dijaku se lahko z določili tega pravilnika financira:
- šolska ekskurzija,
- športni vikend,
- ogled predstave,
- šolska malica,
- nakup učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin,
- maturantski ples,
- mesečna vozovnica in
- druge aktivnosti dijaka.

3. člen
(komisija)
Upravni odbor šolskega sklada na predlog ravnatelja imenuje tričlansko komisijo za dodeljevanje
finančne pomoči dijakom (v nadaljevanju komisija). Sestavljajo jo šolski svetovalni delavec in dva
strokovna delavca šole. Komisija o svojem delovanju najmanj dvakrat letno poroča ravnatelju in
upravnemu odboru sklada.
4. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev)
Komisija pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina dohodkov na družinskega člana,

-

višina otroških dodatkov,
brezposelnost staršev,
dolgotrajna bolezen v družini,
dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini in
dijaki vozači.

5. člen
(postopek dodelitve)
Komisija trikrat v šolskem letu objavi razpis za dodelitev finančnih sredstev socialno ogroženim
dijakom: 1. septembra, 1. januarja in 1. aprila.
Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri šolski svetovalni službi in potrebnimi dokazili v
roku 15 dni od objave razpisa.
Komisija v sedmih dneh po končanem roku za zbiranje prijav, odloči o dodelitvi finančne pomoči.
Dijak in njegovi starši so o odločitvi komisije pisno obveščeni.

6. člen
(pritožba)
Dijak ali njegov starš lahko poda pritožbo na odločitev komisije v roku 8 dni.
O pritožbi odloča Upravni odbor šolskega sklada.
7. člen
(končna določba)
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na upravnem odboru šolskega sklada in po objavi na
spletnih straneh šole.

Številka: 2578/2012
Maribor, 29.11. 2012
mag. David Kastelic,
predsednik Šolskega sklada
Prve gimnazije Maribor

