ŠOLSKI SKLAD
OŠ Predoslje Kranj

Družba je dolžna dati otrokom najboljše, kar premore.

Tako šola kot starši želimo vsem učencem ponuditi čim boljše pogoje in možnosti
za njihovo življenje in delo v šoli. Stopimo skupaj in prispevajmo za njihov boljši
jutri.
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Delovanje Šolskega sklada
Zbiranje sredstev za Šolski sklad
Pomoč socialno šibkim učencem
Vloga za pomoč iz sredstev Šolskega sklada

DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA
V okviru šole deluje Šolski sklad, katerega dejavnost je pridobivanje sredstev in
upravljanje z njimi.
Upravni odbor šolskega sklada
V šolskem letu 2012/2013 je začel z delom nov upravni odbor Šolskega sklada.
Člani upravnega odbora, ki ga je izmed staršev in delavcev šole imenoval Svet
zavoda, so:
 Uroš Bohinc, predsednik
 Zelnik Niko, podpredsednik
 Kotar Alenka
 Brigita Kopač Tišler
 Sandra Jušić
 Mojca Dolenc
 Saša Pesrl
Šolski sklad bo pridobival sredstva preko:
 prostovoljnih prispevkov učiteljev,
 prostovoljnih prispevkov staršev,
 namenitve dela dohodnine zaposlenih in staršev Skladu 05- ustanovi za
družbene naložbe,
 prostovoljnih prispevkov občanov,
 zbiralnih akcij učencev,
 organiziranja dobrodelnih prireditev,
 donacij, zapuščin in drugih virov.
Šolski sklad bo sredstva namenjal za:
 pomoč socialno šibkim učencem,
 pomoč pri plačilu kosila,
 nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,
 financiranje nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del
rednega vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih
sredstev,
 financiranje programa za nadarjene učence,
 nagrajevanje učencev, ki se bodo izkazali s svojim delom, trudom,
vedenjem.
Upravni odbor Šolskega sklada bo razpolagal s sredstvi in pri tem skrbel za
načrtno in gospodarno rabo namensko zbranih sredstev in starše obveščal o
finančnem poslovanju.

ZBIRANJE SREDSTEV ZA DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA
Starše, stare starše, krajane, občane in donatorje vabimo, da s prispevki
podprejo delovanje Šolskega sklada in tako pomagajo posameznim učencem in
prispevajo k izboljšanju pogojev dela učencev v šoli.
Prostovoljni prispevki z nakazilom na Šolski sklad
Starši in drugi zaposleni, krajani in občani, organizacije in donatorji lahko
nakažejo prostovoljne prispevke na TRR št. 01252-6030658058, s pripisom ZA
ŠOLSKI SKLAD.

Zbiralna akcija odpadnega papirja in odpadnih kartuš ter kaset
Šola bo organizirala nekajletno zbiralno akcijo odpadnega papirja in odpadnih
kartuš, kaset,… Vabimo vse, da se pridružijo otrokom pri zbiranju in tako
pomagajo prispevati v Šolski sklad.

Humanitarne prireditve
Šola bo organizirala humanitarne prireditve. Vabimo starše, stare starše, krajane
in občane, da se jih udeležijo.

POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM UČENCEM
Šolski sklad bo del sredstev namenil za pomoč socialno šibkim učencem. Pomoč bo
namenjena učencem za njihovo nemoteno delo v šoli (za plačilo posameznih
dejavnosti- šola v naravi, tabor, za prehrano, za nakup šolskih potrebščin in
drugo).
Pomoč bo dodeljena na podlagi vloge staršev za pomoč učencem, ki jo dobite v
šolski svetovalni službi in naslovite na Šolski sklad ali jo prinesete osebno v šolsko
svetovalno službo.

