CIRIUS KAMNIK, ŠOLSKO LETO _____________

samo za dijake, ki dnevno obiskujejo center

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO
SREDNJA ŠOLA
PODATKI O VLAGATELJU

 mati oče  druga oseba

Ime in priimek:

Naslov:

PODATKI O DIJAKU

DU/EXT

Ime in priimek:

Naslov:

EMŠO:

LETNIK:

PRIJAVA:

Izobraževalni program:

V šolskem letu ___________ svojega otroka prijavljam na obroke, ki so označeni s križcem.

Zajtrk
7.00 - 7.50

Dopoldanska MALICA

KOSILO

10.25 - 10.55

12.30 - 14.30

popoldanska
malica

(oz. topli obrok v času kosila)

16.30 - 17.00

hladna

topli obrok

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
OPOMBE (dieta, alergija):
Za uveljavljanje subvencije prilagam kopijo dokumenta (veljavna odločba o otroškem dodatku ali državni
štipendiji, v nasprotnem primeru pa kopijo posebne odločbe CSD o upravičenosti do subvencije), iz katerega je
razvidna upravičenost do spodaj označene subvencije:

 brezplačna malica
(vključno četrti razred: 432,67€)

 70% subvencija (cena: 0,73 €)
(peti razred: 432,68€ do 545,98€)

 40% subvencija (cena: 1,45 €)
(šesti razred: 545,99€ do 659,30€)

ter  SOGLAŠAM/ NE SOGLAŠAM, da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.
Izjavljam, da sem seznanjen(a):
▪
▪

▪

Z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane
Z določbama 7. in 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določata, da moram plačati šolsko prehrano in spoštovati pravila
šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen
ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi
S pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije ter da:
so vsi podatki, ki sem jih navedel(a) v vlogi resnični, točni in popolni;
za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Kraj in datum:
_____________________

Podpis vlagatelja:
___________________________

--------------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------------------

Informacija CIRIUS-a: ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE
na tel. 031 330 739 (SMS sporočilo) ali e-naslov: sporocila@cirius-kamnik.si posredovati najkasneje do
7.30 zjutraj tekočega dne; odjave po 7.30 se pri obračunu upoštevajo naslednji dan.
PRIJAVO oddati socialni delavki do 24. 06. za naslednje šolsko leto.

CIRIUS KAMNIK, ŠOLSKO LETO _____________

samo za dijake, ki dnevno obiskujejo center

OBVESTILO:

Spoštovani starši in zakoniti zastopniki.
Obveščamo vas, da smo bili dne 10/06-2021 z okrožnico MIZŠ seznanjeni o
spremembi cene šolske prehrane. In sicer: ministrica je skladno z Zakonom o
prehrani s sklepom določila novo ceno malice, ki v šolskem letu 2021/2022
•
•

šolski
znaša:

2,73 EUR za srednje šole in
0,90 EUR za osnovne šole.
Svetovalna služba CIRIUS Kamnik

PRIJAVO oddati socialni delavki do 24. 06. za naslednje šolsko leto.

