Ime in sedež šole

NA POPOLDANSKO MALICO

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica

PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

Ime in priimek

Naslov

PRIJAVA DIJAKA

PODATKI O DIJAKU
Ulica, poštna številka in ime pošte

Ime in priimek

EMŠO

Letnik
oddelek

in

Izobraževalni program
A: GIMNAZIJA
B: EKONOMSKI TEHNIK

PRIJAVA

□ na popoldansko malico od _______dalje, do pisnega preklica oz. konca š. l. 2021/22
(datum)

naslednje dni PO TO SRE ČET PET
( Ustrezno obkrožite!)

□ SOGLAŠAM, da dijak

ODJAVE (3 dni vnaprej) ureja sam v eAsistentu.

Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,
- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane,
pravočasno odjaviti posamezni obrok (3 dni vnaprej), ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno
odjavljen,
- pri popoldanski malici ni možno uveljaviti pravice do subvencioniranja šolske prehrane.
Cena popoldanske malice je 2 €, predviden jedilnik pa :

 drobno pekovsko pecivo (žemlja, bombeta, makovka..) in mlečni napitek
 sendvič in sok 0,2 v tetrapaku
 pica ali burek in jogurt ali kefir

Cena se bo usklajevala glede na aktualne cene živil.
Popoldansko malico se prevzema z dijaško izkaznico v kuhinji po šesti in po sedmi šolski uri, do 14.15.

Datum: ____________________

Podpis vlagatelja:__________________________

________________________________________________________________________________________
Navodila
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka).
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi prijavo na popoldansko malico, ter kateri dan vsak teden bi želeli
malico.
3. Odjave bodo dijaki lahko urejali 3 dni vnaprej sami prek E-Asistenta.
4. Če bi želeli spremeniti dneve, ko želijo popoldansko malico, morajo to urediti s pisno vlogo v
računovodstvu.

