Ravnatelj Gimnazije Jurija Vege Idrija določa
ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE JURIJA VEGE IDRIJA
O PLAČILU MATERIALNIH STROŠKOV
PROGRAMA ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA OTROKE IN MLADINO
1. člen
Starši se z vpisom otroka v program čipkarske šole Idrija za otroke in mladino obvežejo, da
bodo redno in sproti plačevali prispevek za materialne stroške. Plačilo letnega prispevka staršev
za materialne stroške je razdeljeno na 10 mesečnih obrokov.
Starši so dolžni prispevek plačati v roku, ki je razviden na plačilnem nalogu poslanem s strani
šole.
Če starši prispevka za materialne stroške ne plačujejo, je otrok lahko med šolskim letom
izključen iz programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino.
2. člen
Če program Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino obiskujejo trije otroci iz iste družine, so
starši za tretjega otroka oproščeni plačevanja prispevka za materialne stroške. Subvencija se
odobri na osnovi pisne vloge staršev, ki jo je treba priložiti ob oddaji pogodbe o vpisu za
naslednje šolsko leto ali najpozneje do 15. septembra.
Za otroke 1. letnikov, ki se vpišejo naknadno, lahko starši izjemoma oddajo vlogo tudi pozneje
ob vpisu.
3. člen
Starši ali skrbniki otrok in dijakov, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 36% od
neto povprečne plače v RS za preteklo leto, lahko zaprosijo za delno ali celotno oprostitev plačila
materialnih stroškov programa Čipkarske šole Idrija. Pisno vlogo z dokazili (odločba CSD o
otroškem dodatku ali štipendiji) je treba priložiti ob oddaji pogodbe o vpisu za naslednje šolsko
leto ali najpozneje do 15. septembra.
Za otroke 1. letnikov, ki se vpišejo naknadno, lahko starši izjemoma oddajo vlogo tudi pozneje
ob vpisu.
4. člen
O dodelitvi subvencij odloča komisija, ki jo sestavljajo ravnatelj, vodja čipkarske šole in
učiteljica, ki otroka oz dijaka poučuje.
5. člen
Število in višina odobrenih subvencij je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev in od
števila oddanih vlog. Prednost imajo družine z nižjimi dohodki.
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Ravnatelj:
Borut Hvalec, dipl. univ. psih.

