Škofijska gimnazija Vipava
Goriška cesta 29
5271 Vipava

Vloga za dodelitev denarne pomoči iz Dijaškega
solidarnostnega sklada ŠGV
za šolsko leto 2017/2018
1. PROŠNJA ZA DODELITEV POMOČI IZ DIJAŠKEGA SOLIDARNOSTNEGA
SKLADA
Spodaj podpisani/-a ___________________________________________, iz razreda ___________,
(ime in priimek dijaka/-nje)

stanujoč/-a ______________________________________________________________________,
(ulica(naselje), kraj in poštna številka)

ter moja starša oz. zakonita skrbnika: __________________________________________________
(ime in priimek staršev oz. zakonitih skrbnikov)

vljudno prosimo, da mi v šolskem letu 2017/18 dodelite denarno pomoč iz sredstev Dijaškega
solidarnostnega sklada.
Razlogi, zaradi katerih prosimo za pomoč (opišite glavne razloge, zaradi katerih prosite za denarno pomoč):

Osnovni podatki o družini prosilca (napišite ustrezne podatke):
a) Število vseh družinskih članov v gospodinjstvu? ________
b) Število nepreskrbljenih otrok v družini? ________
c) Kdo od staršev je zaposlen? ________________________________
Bivanje dijaka/-nje v šolskem letu 2017/18 (ustrezno obkrožite in izpolnite):
a) DOMA; oddaljenost stalnega prebivališča od šole: _______ km.
b) V DIJAŠKEM DOMU; oddaljenost stalnega prebivališča od šole: _______ km.
c) DRUGO: _________________________________; oddaljenost od šole: _______ km.
2. PODATKI O FINANČNO MATERIALNEM STANJU
V naši družini povprečni mesečni dohodek na osebo, izražen v % od neto povprečne plače,
znaša _________ %.
Vlogi priložite fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

3. PODATKI O USPEHU IN OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM DELU V KORIST
DIJAŠKEGA SOLIDARNOSTNEGA SKLADA V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU
Šolski uspeh dijaka/-inje (za dijake 1. letnika dosežena povprečna ocena) v preteklem šolskem
letu, zapisan s številko: ________________________

Opišite, na kakšen način je dijak/-inja v preteklem šolskem letu pomagal/-a pri zbiranju sredstev
za Dijaški solidarnostni sklad.

4. IZJAVA:
Vlagatelj/-ica te vloge in podpisnik/-ca prošnje se zavedam, da:
- s podpisom jamčim za točnost navedenih podatkov;
- se pravica do pomoči iz Dijaškega solidarnostnega sklada izgubi, če se izkaže, da sem
naklepno ali iz malomarnosti navedel/-la napačne podatke;
- sem dolžan/na v roku 15 dni šolski svetovalni službi sporočiti morebitno pridobitev
štipendije ali drugih denarnih sredstev, ki so namenjena za izobraževanje.
Hkrati soglašam s tem, da šola podatke iz te vloge uporablja za namene dodelitve pomoči iz
Dijaškega solidarnostnega sklada.

Kraj in datum: ________________________

______________________________
(podpis staršev oz. zakonitih skrbnikov)

______________________________
(podpis dijaka-/inje*)

*V primeru, da starši vlagajo prošnjo brez vednosti mladoletnega dijaka (prim. 8. člen Pravilnika o delovanju Slomškove ustanove ŠGV), podpis dijaka ni potreben.

Vlogo oddajte v svetovalni službi, najkasneje do 20. septembra 2017.

5. SPREJEM VLOGE (izpolni svetovalna služba):
Datum prejema vloge: ________________

Podpis: _____________________

