OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, TIŠINA 4B
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Spoštovani starši!
S tem dopisom bi vas radi seznanili glede subvencioniranja šolske prehrane v šolskem letu 2021/2022:
POMEMBNO: Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj
bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o
povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali
državni štipendiji.
Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima
veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2021.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji in teh dveh
pravic ne želi uveljavljati ali do teh dveh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo
prehrane z začetkom šolskega leta 2021/2022, mora v mesecu avgustu 2021 vložiti posebno vlogo za
subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

VIŠINA IN UPRAVIČENOST DO SUBVENCIJE V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60
€.
Do subvencije za kosilo (brezplačnega kosila) so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 €.
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v
rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi
subvencija za kosilo.
V kolikor potrebujete še kakršnokoli informacijo v zvezi s šolsko prehrano se lahko obrnete na svetovalno
delavko šole.
Lep pozdrav!
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