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3.1  PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLO
JR PUD 2018/2019
Podatki o šoli
Kontaktni podatki 
SI 56
Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi podatki. E-poštni naslov bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije uporabljal izključno za obveščanje o izvajanju programa »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022«.
Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom na e-naslov pud@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 875.
SKLOP B
SEZNAM PRIJAVLJENIH OSEB
Prijavljene osebe in delodajalce vpišite v seznam tako, da bodo urejeni po abecedi (po delodajalcih in po osebah).
Za dodajanje prijavljenih oseb pritisnite gumb »Dodaj nov vnos za dijaka/študenta«. 
Če prijavljena oseba opravlja PUD/PRI pri več različnih delodajalcih, jo je potrebno vpisati večkrat, pri vsakem delodajalcu posebej.
Podatki o dijaku oz. študentu št.
1. letnik
2. letnik
3. letnik
 Število tednov PUD/PRI v letniku pri tem delodajalcu po pogodbi
Skupaj predpisano št. tednov po programu v vseh letnikih
Skupaj število tednov 
pri tem delodajalcu
3.2  IZJAVA ŠOLE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
 
S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
na dan oddaje vloge smo registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvajamo srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje; na dan oddaje vloge nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku; imamo poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo na dan  28. 3. 2019; za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, nismo pridobili in nismo v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna; delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta; za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bilo dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program; dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, so v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega opravljajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje;          za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS pridobitev podatkov od 1. do 7. točke te izjave iz uradnih evidenc;so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
ŽIG
Podpis
ŽIG
 
3.3 IZJAVA ŠOLE O OBSEGU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA PRI IZREDNIH ŠTUDENTIH 
        
 
S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja;  so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Podpis
Pošiljatelj (naziv in naslov vlagatelja):
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice mora vsebovati vidne oznake »JAVNI RAZPIS PUD 2018/2019 - VLOGA - NE ODPIRAJ« ter naziv in naslov vlagatelja.
 
Če prijavni obrazec izpolnite v elektronski obliki, se podatki za ovojnico sami prepišejo v okvir.
 
Izrežite okvir po zunanjem robu in ga prilepite na sprednjo stran ovojnice.
 
 
OPREMA OVOJNICE 
JAVNI RAZPIS PUD 2018/2019 - 
VLOGA -
NE  ODPIRAJ
Naslovnik: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Dunajska cesta 20 
1000 Ljubljana
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