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ŠOLSKI SKLAD

LETNI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VENCLJA PERKA
ZA ŠOLSKO LETO 2017 2018
Člani UO (14.92017) so sprejeli letni načrt aktivnosti za pridobivanje sredstev in promocijo
šolskega sklada v šolskem letu 2017 2018. Načrt dela 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.
UO bo v letošnjem šolskem letu sredstva pridobival z naslednjimi aktivnostmi:
1. SEJMARJENJE (29. november 2017), ki se ga izvede v dogovoru z organizacijsko
skupino učiteljev v šoli.
2. SREČELOV (sočasno s sejmarjenjem)
3. NOVOLETNI KONCERT – z zunanjimi nastopajočimi gosti. Koncert bi izvedli po
sejmarjenju. Karte lahko pričnemo prodajati tudi v predprodaji.
4. Prireditev ADIJO ŠOLA (junij 2018) ; k prireditvi dodamo nastopajoče (otroci, starši,
zunanji izvajalci)
5. POLOŽNICE – povabilo staršem za donacijo sredstev v šolski sklad (mesec november,
april).
Skupaj s položnico se pošlje staršem tudi obvestilo o aktivnostih šolskega sklada,
načrtom porabe sredstev ter kratko poročilo o porabi sredstev v lanskem šolskem
letu.
6. Zbiranje ZAMAŠKOV (poteka celo šolsko leto)
7. Zbiranje ODPADNEGA ČASOPISNEGA PAPIRJA
8. Zbiranje sredstev (prostovoljnih prispevkov) ob gledališki predstavi; izvede se v
dogovoru z organizacijsko skupino učiteljic na šoli
9. Zbiranje prispevkov za OVRATNE TRAKOVE ZA KLJUČE z znakom šole
10. Aktivu športnih pedagogov podamo predlog za organizacijo ŠPORTNIH IGER / IGER
BREZ MEJA (spomladanski čas).


Ideja za prihodnje šolsko leto – dobrodelna dražba (izdelki, ki jih ustvarijo učenci)

OPOMBA:
Zaradi napake pri postopku imenovanja članov v UO Šolskega sklada OŠ Venclja Perka, je UO
že pred drugo ustanovitveno sejo nekatere aktivnosti že izpeljal. Nismo pa realizirali
novoletnega koncerta zaradi premajhnega interesa zunanjih izvajalcev.

Šolski sklad načrtuje porabo sredstev v skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega
sklada in sicer sredstva nameni:

1.

SOCIALNA POMOČ

Vloge za dodeljevanje pomoči 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
- sofinanciranje v celoti
od 31% – 60% neto povprečne mesečne plače
- sofinanciranje v višini 70%
več kot 60 % neto povprečne mesečne plače -vloga se obravnava individualno

Posamezniku se v enem šolskem letu odobri pomoč iz šolskega sklada 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 in sicer:
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.

3. SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Sklad sofinancira nadstandardne, obogatitvnene dejavnosti (tabori in dejavnosti za nadarjene,
tematski tabori) v višini 5%–10% celotnega stroška dejavnosti.
Višina odobritve je odvisna od finančnega stanja šolskega sklada.

4. DRUGO
Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na svojih
sestankih na podlagi vlog za dodelitev sredstev.
Sredstva odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.
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UO Šolskega sklada
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