PRIJAVA DIJAKA /-INJE
NA TOPLI OBROK
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek

□ mati
Naslov

□ oče

□ druga oseba

PODATKI O DIJAKU/-INJI
Ime in priimek
Razred ____(1,2,3,4) in oddelek ____(A,B,Č,D,E)
Izobraževalni program
□ gimnazija □ predšolska vzgoja

EMŠO

PRIJAVA
Prijavljam dijaka/-injo za šolsko leto 2022/2023 na malico/topli obrok od __________________ dalje.
□ 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 določbo 7.čl. Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano;
- z določbo 10.čl. Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno
ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen;
- z določbo 13 in 14 .čl. Zakona o šolski prehrani o pravici do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije,
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,
- za svojo izjavo prevzemam materialno in kazensko odgovornost.
Vlagatelja s svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z informacijami o varstvu osebnih podatkov, ki se vodi na podlagi podane vloge: O osebnih podatkih vlagatelja
in osebnih podatkih dijaka se vodi evidenca šolske prehrane v skladu z določbo 17. člena Zakona o šolski prehrani. Podatke v zvezi z uveljavljanjem subvencije za malico
šola pridobi iz centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje oz. od pristojnega centra za socialno delo oz. od dijaka oz. staršev. Do osebnih
podatkov, ki se vodijo v evidenci šolske prehrane lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole. Šola lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu
oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih dijakov. Podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za
potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani ter se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz svoje evidence šolske
prehrane za namen izvajanja Zakona o šolski prehrani, uporablja jih tudi za namen zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Šola na zahtevo ministrstva
sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev ni razvidna.
Podatki se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je dijak upravičen do šolske prehrane.

Datum:_____________________________

Podpis vlagatelja:______________________________

…………………………………………………………………………………………………………………….
Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11.01.2013) Svet Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina sprejema
naslednja
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
Evidenca obrokov:
1. Dijaki se na šolsko prehrano prijavijo v skladu z 8. členom Zakona o šolski prehrani. S prijavo dijaki in njihovi starši prevzamejo vse pravice in obveznosti,
predvsem redne mesečne poravnave finančnih obveznosti, kot jih opredeljuje zakon.
2. Šolska prehrana se na šoli razdeljuje v dveh glavnih odmorih, in sicer za prvo skupino v času med 9.40 h in 10.25 h, za drugo skupino pa v času med 10.30 h
in 11.15 h.
3. Dijaki prevzamejo šolsko prehrano v domski jedilnici in hrane ne smejo odnašati izven teh prostorov.
4. Dijaki, ki so prijavljeni kot koristnik šolske prehrane, so prijavljeni za vse dneve predvidenega pouka in nadaljnje prijavljanje ni potrebno.
5. Dijaki se ob prevzemu obroka prijavijo na terminalu na označenem mestu ob razdelilnem pultu. Za prijavo potrebujejo dijaško izkaznico, ustrezno kartico ali
čip za evidenco obrokov.
Čas in način odjave posameznega obroka:
6. Odjavo od malice sporočite do 8 h zjutraj na telefonsko številko 05/3664-127, na email: odjavaobroka@ss-venopilon.si ali osebno. Dijaki, katerim pripada
subvencija malice, se morajo ravno tako odjavit od malice do 8 h zjutraj za isti dan.
7. Posamezni obrok za dijake, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodelujejo v imenu
šole, odjavi šola.
8. Dijaki imajo pravico do malice vsak dan prisotnosti pri pouku. Dijaki, ki jim pripada subvencija malice, imajo prav tako pravico do subvencionirane malice vsak
dan prisotnosti pri pouku.
9. Dijakom, ki se ne bodo pravočasno odjavili od malice, subvencija za malico ne pripada in so dolžni poravnati polni znesek za malico, to je 2,73 eur.
Nadzor nad koriščenjem obrokov:
10. Nadzor nad koriščenjem obrokov izvaja oseba, ki jo ravnatelj zadolži in pooblasti za spremljanje izvajanja zakona in izdelavo poročil o koriščenju obrokov
ter izdelave zahtevkov za izplačilo subvencij.
11. Dolžnost pooblaščene osebe je spremljanje upravičenosti izdajanja obrokov.
12. Če se ugotovi, da so dijaki prevzeli obrok kljub odsotnosti od pouka, jim subvencija za ta dan ne pripada.
Ravnanje z neprevzetimi obroki:
13. Obroke, ki so po končanem času delitve malic ostali neprevzeti, lahko šola brezplačno razdeli med ostale dijake ali pa se dogovori s humanitarnimi
organizacijami o načinu koriščenja teh obrokov.
Način seznanitve dijakov in staršev:
14. Ta pravila so priloga prijave na šolsko prehrano in jih prejmejo vsi dijak oz starši ob dvigu obrazca. Objavljena so tudi na spletnih straneh šole.

