OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
Š O L S K I

S K L A D

Domžale, junij 2016

Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2016 / 2017
Upravljanje sklada vodi upravni odbor, ki so ga v letošnjem letu sestavljali štirje predstavniki
staršev in sicer ga. Mihaela Somrak, g. Aleš Božnik, g. Robert Pečnik in g. Andrej Todorovič
ter tri predstavnice šole in sicer ga. Dada Strle, ga. Polona Seničar in ga. Bojana Vodnjov.
Predsednica UO je Bojana Vodnjov, njen namestnik pa g. Andrej Todorovič.
UO je imel več sestankov. Realiziral je načrtovane aktivnosti za pridobivanje sredstev. Letni
načrt dela je UO sprejel na svojem prvem sestanku v mesecu oktobru 2016. UO načrtoval
naslednje dejavnosti za pridobivanje sredstev:
1. SEJMARJENJE (november 2016), ki se ga izvede v dogovoru z organizacijsko skupino
učiteljev v šoli
2. SREČELOV (sočasno s sejmarjenjem)
3. Prireditev ADIJO ŠOLA (junij 2016) – zaradi obnove fasade v drugačni obliki (prireditev
oz. zaključni koncert)
4. POLOŽNICE – povabilo staršem za donacijo sredstev v šolski sklad.
5. Zbiranje ZAMAŠKOV (poteka celo šolsko leto)
6. Zbiranje ODPADNEGA ČASOPISNEGA PAPIRJA (v mesecu oktobru)
7. Zbiranje sredstev (prostovoljnih prispevkov) ob gledališki predstavi; izvede se v
dogovoru z organizacijsko skupino učiteljic na šoli
Glede na predviden finančni načrt smo v skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega
sklada, ki smo jih potrdili na 1. seji UO, sofinancirali prevoze na tabore, del obogatitvnega
programa, nudili socialno pomoč posameznim učencem ter sofinancirali nakup učil in
dodatne opreme.
FINANČNO POROČILO:
Stanje na dan
Stanje na dan

1.9.2016
31.8.2017

7.742,79 €
7.551,09 €

Prilivi:
PRISPEVEK STARŠEV (donacija, položnice)
Prodaja zbranega časopisnega papirja
Sejmarjenje
Zbiranje zamaškov
Zaključna prireditev ADIJO ŠOLA (prostovoljni prispevek za vstopnino)

1.403,00 €
324,00€
3.034,22€
167,00€
1.416,71€
SKUPAJ: 6.344,93€

Odhodki
SOFINANCIRANJE OBOGATITVNEGA PROGRAMA:
- 10 % astronomski tabor
- 10 % tabor socialne veščine
- 10 % kemijski tabor
SOFINANCIRANJE PREVOZA
- 30 % prevoza tabor 2. razred
- 30 % prevoza tabor Radenci (7. razred)
- 30 % prevoza ZŠVN (4. razred)
- 30 % prevoza LŠVN (5. razred)
SOCIALNA POMOČ POSAMEZNIM UČENCEM
- soc. pomoč tabor 2. razred
- soc. pomoč tabor Radenci
- soc. pomoč ZŠVN
- soc. pomoč naravoslovni tabor 7. razred
DRUGO
- gledališka predstava (scena, kostumi)
- nogometni goli
- Društvo Humanitas za človekove pravice (izvedba delavnic na dnevu
dejavnosti na temo medkulturnosti)
- robotika (sofinanciranje nakupa učil)

78,80 €
187,00 €
153,13 €
227,91€
323,99 €
213,32 €
376,87 €
133,20 €
114,74 €
557,79 €
113,55 €
176,33 €
1.700,00 €
180,00 €
2.000,00 €

Skupaj: 6.536,63€

Bojana Vodnjov
Predsednica UO

