Datum: 18.8.2015
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

V tem šolskem letu se je Upravni odbor v 7-članski sestavi (T. Kranjc, M. Drobne, S. Koželj
Juhant, D. Volčini, R. Kaše, A. Škorjanc, J. Železnikar) sestal trikrat, nekaj prošenj za dodelitev
sredstev iz šolskega sklada pa smo obravnavali in o njih odločali korespondenčno.
V skladu s sklepom na zadnji seji v šolskem letu 2013/2014 smo na oktobrski seji na podlagi
prispelih informativnih vlog staršev, učiteljev mentorjev in finančnega stanja na kartici šolskega
sklada določili višino razpoložljivih sredstev za posamezna področja (pomoč socialno šibkejšim
družinam, nadstandardne dejavnosti, izredne prošnje, sredstva za kolesarnico). Tudi v tem
šolskem letu smo največji delež sredstev glede na prispele vloge dodelili za socialnoekonomske stiske (subvencioniranje šole v naravi, pomoč pri plačilu stroškov udeležbe na
šolskih ekskurzijah, pomoč pri plačilu šolske prehrane…).
V začetku šolskega leta smo opredelili glavne dejavnosti, aktivnosti zbiranja denarnih sredstev
(dogodki, položnice za prostovoljne prispevke staršev), ki so sicer že nekaj letna stalnica. O
natančni organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti smo se dogovarjali na tekočih sestankih
in preko elektronske pošte (dobrodelni tek v tednu otroka, ustvarjalne delavnice v
prednovoletnem času, božično-novoletni sejem, dobrodelni koncert, ki je bil sicer kasneje
odpovedan).
Tudi v tem šolskem letu smo v tednu otroka izvedli dobrodelni tek, na katerem pa je bila
udeležba staršev in učencev kljub po našem mnenju dobri informiranosti (spletna stran, na
uvodnih roditeljskih sestankih, po mreži predstavnikov v Svetu staršev do vseh staršev) zelo
skromna. Ustvarjalna delavnica v organizaciji in izvedbi gospe Škorjanc in učiteljice Koželj
Juhant je bila dobro obiskana, izdelke otrok in staršev pa smo prodajali na novoletnem sejmu.
Tudi letos se je kar nekaj staršev odzvalo na našo prošnjo po pomoči s pekovskimi in drugimi
izdelki za prodajo na božično-novoletnem sejmu, katerim se najlepše zahvaljujemo.
Božično-novoletni sejem se je letos odvijal v šolski telovadnici, kar se je izkazalo za odlično
rešitev; v prijetnem predprazničnem vzdušju, kjer ni bilo težav z gnečo, ob številnih zanimivih
in ustvarjalnih izdelkih učencev, staršev in ob letos na novo uspešno uvedenem srečelovu smo
zbrali kar lepo število sredstev (v prilogi).
Načrtovan dobrodelni dogodek v spremenjeni in organizacijsko precej zahtevnejši zasnovi, ki
je bil načrtovan za zaključek šolskega leta, se zaradi zgodnejšega začetka obnovitvenih
vzdrževalnih del, ki so onemogočila razpoložljivost velikega števila zunanjih šolskih površin in

zagotavljanje popolne varnosti udeležencev prireditve, ni realiziral in je prestavljen na začetek
novega šolskega leta (prvi teden v oktobru).
Sklep UO na zadnji seji preteklega šolskega leta je bil, da morajo vsi prosilci za sredstva iz
šolskega sklada (starši, učitelji mentorji) oddati informativno vlogo že na začetku šolskega leta
(do sredine oktobra), na podlagi česar se je potem razdelila kvota razpoložljivih sredstev za
posamezna področja. Učitelji so s to informacijo seznanili starše na uvodnem roditeljskem
sestanku. Izkazalo se je, da je bila informiranost staršev slaba, saj so številni med letom oddali
vloge brez predhodne informativne vloge. Glede na to, da je bila po nekaj letni drugačni praksi
to novost in da informiranje staršev ni potekalo po vseh možnih kanalih, se sklepa nismo držali.
Bomo pa v prihajajočem šolskem letu poskrbeli, da bodo starši s tem seznanjeni po vseh
možnih poteh informiranja in tako razen v izrednih primerih (spremenjene socialno-ekonomske
razmere, izredne okoliščine) sklep striktno upoštevali. Vloga brez predhodne informativne
vloge, ki bo oddana najkasneje do sredine oktobra, NE BO OBRAVNAVANA.
Na šolski sklad je bilo poleg številnih vlog za šole v naravi in ekskurzije naslovljenih še nekaj
prošenj (pomoč pri plačilu šolske prehrane, nakupu delovnih zvezkov, pomoč pri financiranju
vključitve učenca v program specialne pomoči, sofinanciranje večdnevnih pevskih za mladinski
pevski zbor), katere je upravni odbor pregledal, razrešil ali pozval k dopolnitvi. Prošnja je
morala biti ustrezno opremljena s podatki o točni višini zaprošenih sredstev in jasnem namenu
porabe in utemeljena z določenimi socialno-ekonomskimi podatki (v primeru socialne stiske).
Že dlje časa načrtovano področje porabe sredstev šolskega sklada, projekt postavitve šolske
kolesarnice ni mogel biti realiziran; obnovitvena dela s postavitvijo nove fasade so odložila
realizacijo tega projekta, smo pa na zadnji seji UO dogovorili natančne korake vključno s
konkretnimi nosilci v procesu realizacije tega cilja, ki bo predvidoma ob zadostnem številu
sredstev na računu sklada in časovni razpoložljivosti izbranih izvajalcev del realiziran prihodnje
leto.
Za namenom večje prepoznavnosti šolskega sklada in spodbujanja sodelovanja staršev pri
aktivnostih šolskega sklada in s tem večanja sredstev na računu šolskega sklada bomo v
prihodnjem šolskem letu v samo predstavitev delovanja sklada vključili poleg predstavnikov
staršev tudi učence ( predstavitve na roditeljskih sestankih, učenci učencem v razredih).

Zapisala: Tjaša Kranjc
Predsednica UO šolskega sklada

Prihodki in izdatki iz šolskega sklada
Šolsko leto 2014/2015

PORABLJEN
A
SREDSTVA

PRIDOBLJENA
SREDSTVA

Dobrodelni tek

157,60€

Prostovoljni prispevki staršev
preko nakazil (celo šolsko leto
do jun.15)

4535,00€
(od
tega 2x po 1000€
- nakazilo družine
in podjetja)

SES: - nakup del.zvezkov,
drugih potrebščin
-

Pomoč učencu (program
Vilko Mazi)
Šole v naravi, ekskurzije
(subvencije)
Pomoč pri plačilu kosil

158,99€

75,27€

2.631€
243,80€
Skupaj:
3.109,06€

906,65€

Nagradni izlet
Božično-novoletni sejem
Prevoz
debatni
(odobrena vloga)
SKUPAJ

3160€
krožek

235€

4.250,71€

7.852,6€

STANJE

Cca. 12.500,00€

