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Stran  od 
Kontaktni podatki 
A PODATKI O ŠOLI
Naslov sedeža 
Osnovni podatki 
PRIJAVNI OBRAZCI ZA DODELITEV SREDSTEV 
ZA IZVAJANJE PROGRAMA POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015
SI56
B OPIS POSAMEZNIH AKTIVNOSTI
Podaktivnosti
Pri umeščanju podaktivnosti v aktivnost 2. mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov bodite pozorni, da navedena vsebina podaktivnosti pokriva vsaj enega izmed teh področij. 
Pri umeščanju podaktivnosti v aktivnost 2. mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov bodite pozorni, da navedena vsebina podaktivnosti pokriva vsaj enega izmed teh področij. 
Naziv podaktivnosti 
Opis podaktivnosti 
Kompetence
Predvideno št. ur izvedbe
Predvideno št. učencev  
Predvidena lokacija
Predvideni čas od
Predvideni čas do
Skupaj vključenih učencev
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
Skupaj ure izvedbe
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
Skupaj stroški v EUR
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
Povzetek podatkov za posamezno aktivnost
C  PODATKI O PROGRAMU
Ključne kompetence, ki jih boste v okviru navedenih aktivnosti razvijali:
Samodejno se označijo ključne kompetence, ki ste jih predhodno označevali ob opisovanju podaktivnosti. 
Samodejno se označijo ključne kompetence, ki ste jih predhodno označevali ob opisovanju podaktivnosti. 
Sodelovanje s partnerskimi šolami 
Če se šola vlagateljica odloči za sodelovanje s partnersko šolo oziroma z več partnerskimi šolami je potrebno na tem obrazcu s piko označiti DA, sicer pa NE.
Če se šola vlagateljica odloči za sodelovanje s partnersko šolo oziroma z več partnerskimi šolami je potrebno na tem obrazcu s piko označiti DA, sicer pa NE.
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije 
V kolikor prijavljen program vključuje uporabo IKT, je potrebno označiti DA, sicer pa NE. Če bo šola vlagateljica označila DA, v vlogi pa ne bo razvidna uporaba IKT, bo komisija izbiro spremenila in vlagatelj po tem merilu ne bo prejel točk.
V kolikor prijavljen program vključuje uporabo IKT, je potrebno označiti DA, sicer pa NE. Če bo šola vlagateljica označila DA, v vlogi pa ne bo razvidna uporaba IKT, bo komisija izbiro spremenila in vlagatelj po tem merilu ne bo prejel točk.
V kolikor prijavljen program vključuje uporabo IKT, je potrebno označiti DA, sicer pa NE. Če bo šola vlagateljica označila DA, v vlogi pa ne bo razvidna uporaba IKT, bo komisija izbiro spremenila in vlagatelj po tem merilu ne bo prejel točk.
V kolikor prijavljen program vključuje uporabo IKT, je potrebno označiti DA, sicer pa NE. Če bo šola vlagateljica označila DA, v vlogi pa ne bo razvidna uporaba IKT, bo komisija izbiro spremenila in vlagatelj po tem merilu ne bo prejel točk.
Vključenost v aktivnosti
Povzetek vnesenih podatkov
D  IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji ter s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
 
1.   da smo zavod, ki izvaja javnoveljavni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni program osnovne šole in da smo za ta program vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja; 
2.   da imamo sedež v Republiki Sloveniji;
3.   da za isti namen nismo sofinancirani iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
4.   da smo finančno in poslovno sposobni izpeljati program;
5.   da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa;
6.   da aktivnosti v okviru programa POŠ 2014/2015 izvajajo le osebe z izobrazbo, predpisano za učitelje oziroma druge strokovne delavce v osnovni šoli;
7.   da bodo aktivnosti v okviru programa izvajale osebe, zaposlene pri vlagatelju v okviru POŠ 2014/2015, ki z opravljanjem aktivnosti v okviru programa ne presegajo z zakonom in drugimi predpisi določene polne učne oziroma delovne obveznosti; 
8.   da imamo na dan podpisa Izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del vloge, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
9.   vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije  - KZ (Uradni list RS št. 95/04  - uradno prečiščeno besedilo) in v  Kazenskem zakoniku Republike Slovenije  - KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09);
10.   nismo prejeli niti nismo v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (prepoved dvojnega financiranja);
11.   da smo pregledali vzorec pogodbe in da se strinjamo z njeno vsebino;
12.   da bomo izvedli aktivnosti, ki smo jih navedli v prijavi za program;
13.   da za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc oz. jih bomo predložili sami;
14.   da so vse navedbe, ki smo jih podali v tej Izjavi resnične in da ustrezajo dejanskemu stanju.
Žig
ki jo zastopa 
E          IZJAVA O SODELOVANJU S PARTNERSKO ŠOLO
         PRI IZVAJANJU PROGRAMA POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015
Izjavljamo, da bo 
Šola bo predvidoma sodelovala pri aktivnostih:
v izvajanju programa Popestrimo šolo za šolsko leto 2014/2015 sodelovala s partnersko šolo
Aktivnosti
Predvideno število učencev
Število ur
Šola vlagateljica
Partnerska šola
Žig
Žig
Žig sklada:
Pošiljatelj / vlagatelj
(Naziv in naslov) 
Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije
 za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015
Ustrezno izpolnjeno spodnjo tabelo izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Če izpolnjujete obrazec ročno, v polje "vlagatelj" vpišite naziv in naslov vlagatelja in označite ali gre za vlogo ali za dopolnitev vloge. Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.
NE  ODPIRAJ- POŠ 2014/2015
( Vlagatelj ustrezno označi)
OPREMA OVOJNICE 
Popolna vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: "NE ODPIRAJ  - POŠ 2014/2015". 
Prijavni obrazci: 
A.         Podatki o šoli
B.         Opis posameznih aktivnosti 
C.         Podatki o programu
D.         Izjava o izpolnjevanju pogojev
E.         Izjava o sodelovanju s partnersko šolo (v primeru, da boste sodelovali s partnersko šolo)
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