PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO

PODATKI O VLAGATELJU*

□ mati □ oče □skrbnik □drugo

Ime in priimek*:

Naslov*:

PODATKI O DIJAKU*
Ime in priimek*:

Naslov*:

EMŠO (za spletno odjavo obrokov)

Izobraževalni program:
□ gimnazija

□ gimnazija -športni oddelek

□ MT

□ um. gim. – likovna smer □um. gim. – smer gledališče in film
Podatki označeni z * so obvezni.
Spodaj podpisani vlagatelj prijavljam imenovanega dijaka na šolsko malico v šolskem letu 2022/2023, od ______________
(vpišite datum) dalje.
Dijak bo koristil (izberite le eno možnost):

☐ mesno toplo malico
☐ vegetarijansko toplo malico
☐ mesni sendvič
☐ vegetarijanski sendvič

(Dijak lahko izbiro naknadno spremeni v skladu z navodili na šolski spletni strani.)
Izjavljam, da sem seznanjen:
-

-

S ceno malice (cenik je dostopek na spletni strani www.gimng.si/alfa; trenutna cena malice znaša 2,73€)
z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
z določbami 7. do 10 . člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, plačati
prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezen obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo
pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi,
da moram malico za naslednji šolski dan odjaviti preko spletnega portala http://malica.gimng.si/spletneodjave do 13.00,
v nujnih primerih pa lahko malico za tekoči dan odjavim po elektronski pošti na malice@gimng.si, do 8.00,
s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije.

Izjavljam tudi, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni ter v tem pogledu prevzemam in kazensko in
materialno odgovornost.
Datum: _________________

Podpis vlagatelja: _________________________

POJASNILO: v rubriko PODATKI O VLAGATELJU vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna
številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr. zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom
za učence, azilni dom,…) se vpiše ime zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi z žigom.

