ŠOLSKI SKLAD - šol. leto 2014/2015

Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Cerklje
ob Krki v šolskem letu 2014/2015
Upravni odbor (UO) šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki sestavljajo trije predstavniki zavoda: Andreja
Ninković - predsednica, Janja Leskovar, Tanja Lekić ter štirje predstavniki staršev: Nataša Kovač, Janez
Lajkovič, Gregor Lovše in Janez Gramc – namestnik predsednice. Upravni odbor se je sestal na treh
uradnih sestankih, sklepal na štirih korespondenčnih sejah.
Prenos denarnih sredstev iz šolskega leta 2013/2014 je bil v višini 29,34 €. Na dan 29.10.2014 je bilo
stanje 850,59 €. Stanje na dan 31.12.2014 je bilo 2.453,68€. Poraba sklada v letu 2014 je bila
153,27€. V letu 2015 smo del sredstev namenili sofinanciranju naravoslovnega vikenda, šole v naravi
ter Space campa v Turčiji. Znesek porabljenih sredstev je znašal 1.278,83€. Stanje na datum
29.6.2015 je 905,68€.
V mesecu decembru smo izvedli dobrodelno božično-novoletni sejem, na katerem so sodelovali
učenci, učitelji in starši ter obiskovalci bazarja. 40% znesek bazarja smo namenili za končni izlet
devetošolcev.
Prihodke šolskega sklada smo pridobili iz prispevkov staršev, z akcijami kot so dobrodelno božičnonovoletni bazar, z zbiranjem izrabljenih kartuš in odpadnega papirja in z donacijami.
Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali v skladu s pravili šolskega sklada in glede na finančni
plan šolskega sklada za leto 2014. Iz sredstev smo v šolskem letu 2014/2015 pomagali:
1.
2.
3.
4.
5.

sofinanciranje naravoslovnega vikenda (2 deklici),
sofinanciranje šole v naravi (1 deklica – 80% subvencija),
sofinanciranje končnega izleta dobrodelni božično-novoletni bazar (24 učencem 26,6 €)
sofinanciranje Space campa v Turčiji (12 učencev – 25% letalske vozovnice),
sofinanciranje 4 učencem za nakup šolskih potrebščin – 2 vlogi še nista rešeni.

Finančno poročilo šolskega sklada smo predstavili svetu zavoda v mesecu februarju ter svetu staršem
v mesecu juniju. Obnovili smo spletno stran (zavihek šolski sklad), pripravili načrt dela za september
in sestavili dopis za donatorje.
V okviru predlogov staršev in UO smo se dogovorili:
1. Donacije podjetjem izrekamo in izročimo osebno v mesecu avgustu, osredotočiti se je potrebno
lokalno, hkrati pa tudi tja, kjer prepoznavamo možnost uspeha. Odločili smo se za zlate, srebrne
in bronaste donatorje – »dolgoročno doniranje«.
2. Na 5. seji sveta staršev in na UO ŠS smo sklenili, da so prostovoljni prispevki staršev v šol. letu
2015/2016 določeni. Višina je od 1€ naprej. Način oddaje prispevkov – otrok prinese prispevek in
ga odda v posebno škatlo »ŠOLSKI SKLAD – NI ZAMAN«
3. OŠ Cerklje ob Krki se zavezuje, da bo obvestila starše na 1. roditeljskem sestanku in govorilnih
urah ter spletni strani o prispevkih staršev za šolsko leto 2015/2016 in poročala o delovanju ŠS.
4. Predlog staršev je bil tudi o ustanovitvi vrtčevskega sklada oziroma namenitvi sredstev tudi za
vrtec Pikapolonica, kar bo vodstvo šole preverilo.

Pripravila: Andreja Ninković
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Ocenjujemo, da je bilo delo, ki ga je UO ŠS opravil v preteklem letu uspešno.

Cerklje ob Krki, 6. julij 2015

Predsednica UO ŠS:
Andreja Ninković, spec.

Pripravila: Andreja Ninković
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