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ŠOLSKI SKLAD

2017/ 2018

FINANČNI NAČRT PORABE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA
ZA ŠOLSKO LETO 2017 2018
Člani UO (14.92017) so sprejeli letni načrt aktivnosti za pridobivanje sredstev ter predvideno
porabo sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2017 2018. Načrt dela ter finančni načrt je bil
ponovno potrjen na ponovljeni ustanovitveni seji UO Šolskega sklada dne 6.12.2017.

Šolski sklad pridobiva finančna sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev ter donacij, občanov,
zbiralnih akcij in drugih virov. Porabo sredstev v skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega
sklada.

1.

SOCIALNA POMOČ

PREDVIDEN ZNESEK SOCIALNE POMOČI:

1.600,00 €

Pojasnila:
Vloge se obravnavajo individualno.
Sklep o dodelitvi sredstev se sprejme glede na situacijo družine ter v skladu s Kriteriji o
dodeljevanju sredstev oz. glede na razpoložljivo finančno stanje sredstev v šolskem skladu.
Socialna pomoč se odobri otrokom iz socialno ogroženega okolja v višini do 100 %.
Pri tem se upošteva višina povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki predstavlja določen
odstotek neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS.
Višina dohodka je razvidna iz ODLOČBE CSD in sicer:

-

do 30 % neto povprečne mesečne plače
od 31% – 60% neto povprečne mesečne plače
več kot 60 % neto povprečne mesečne plače

- sofinanciranje v celoti
- sofinanciranje v višini 70%
-vloga se obravnava individualno

Posameznemu učencu se v enem šolskem letu sredstva odobri največ dvakrat.

2.

SOFINANCIRANJE TABOROV, ŠOL V NARAVI

Šolski sklad sodeluje pri plačilu PREVOZA obveznega in nadstandardnega progama šole, ki
se ga udeleži cela generacija učencev:
-

Naravoslovni tabor 2. R,
Naravoslovni tabor 7. R,

Zimska šola v naravi 4. R,
Letna šola v naravi (obvezni program) 5. R.

-

Prevoz se financira v višini 30% celotnega stroška prevoza.
PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA PREVOZOV :

3.

1.400,00 €

SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Nadstandardne obogatitvene dejavnosti sklad sofinancira v višini 5%–10% celotnega
stroška dejavnosti.
Višina odobritve je odvisna od finančnega stanja šolskega sklada.
PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI:

4.

500,00 €

DRUGO

Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na svojih sestankih
na podlagi vlog za dodelitev sredstev.

KOSTUMI IN SCENA ZA GLEDALIŠKO PREDSTAVO
NAKUP OBESKOV ZA KLJUČE

200,00 €
700,00 €

Sredstva odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.
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