PROGRAM DELA
ŠOLSKEGA SKLADA »MINKA«

Šolsko leto: 2017/18
Predsednica OU ŠS »Minka«: Bojana Verčkovnik, prof. def.

Ravnateljica: Klavdija Fridrih, prof. def.

PROGRAM D
ŠOLSKEGA SKLADA

1. Namen sklada
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, pomoč pri
financiranju

nadstandardnih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti

obveznega programa šole, če se v celoti ne financirajo iz javnih sredstev,
nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

2. Upravljanje sklada
Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor:
ga. Bojana Verčkovnik, predsednica (predstavnica šole)
ga. Sonja Tarča, zapisnikar (predstavnica šole)
ga. Branka Orož (predstavnica šole)
ga. Brigita Marčič (predstavnica šole)
ga. Polona Lepej, namestnica predsednice (predstavnica staršev)
ga. Simona Stopar (predstavnica staršev)
g. Jože Medved (predstavnik staršev)

3. Program dela šolskega sklada za šol. leto 2017/18
V programu dela šolskega sklada je opredeljeno pridobivanje finančnih
in materialnih sredstev ter načrtovane dejavnosti porabe sredstev.
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3.1. Načrtovane dejavnosti zbiranja sredstev:
ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA
Dejavnost zbiranja odpadnega papirja poteka v okviru pouka tehnika in
tehnologija ter delovne vzgoje oddelkov posebnega programa.
NOVOLETNI BAZAR
Bazar poteka na OŠ Pohorskega odreda in na Trgu svobode v Slov.
Bistrici kot dobrodelna prireditev in predstavitev ustvarjanja učencev
večinskih osnovnih šol, naše šole, VDC-ja in drugih društev. Na bazarju
otroci s ponosom predstavijo svoje izdelke

in zbirajo dobrodelne

prispevke.
PRISPEVKI STARŠEV
Starši prispevajo v šolski sklad prostovoljno na osnovi pristopne izjave.
O delovanju šolskega sklada so obveščeni na 1. roditeljskem sestanku
ter na spletni strani šole.

PRISPEVKI ZAPOSLENIH
Zaposleni prostovoljno prispevajo v šolski sklad denarne prispevke na
osnovi pristopne izjave ter materialna sredstva. O delovanju šolskega
sklada so obveščeni na konferencah ter na spletni strani šole.

DONATORSTVO IN SPONZORSTVO
K donatorstvu in sponzorstvu so povabljene občine Slov. Bistrica,
Makole, Poljčane in lokalne skupnosti na območju šolanja naših
učencev, trgovski centri in druga obrtna in storitvena podjetja v ožji in
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širši okolici Slov. Bistrice. Kandidirali bomo tudi

na javno objavljenih

razpisih za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev.

Tabela 1: Načrtovane dejavnosti zbiranja sredstev:
DEJAVNOST

ČAS IZVEDBE

Zbiranje odpadnega papirja

september 2017 – junij 2018

Rekreativni športniki Slov. Bistrice za
pomoč pri plačilu kosil

september 2017 – avgust 2018

Novoletni bazar

december 2017

Prostovoljni prispevki zaposlenih

september 2017 – avgust 2018

Prostovoljni prispevki staršev

september 2017 – avgust 2018

Pridobivanje sredstev iz donacij,
sponzorskih in drugih virov

september 2017 – avgust 2018

3.2. Načrtovane dejavnosti porabe sredstev:
Del sredstev iz šolskega sklada bomo namenili nakupu pripomočkov, ki
jih potrebujemo pri izvedbi testiranj za športno-vzgojni karton.
Iz sredstev šolskega sklada bomo pomagali financirati tudi šolo v naravi,
Minkino likovno kolonijo, prevoze, vstopnine, kotizacije, nakup specialnih
in didaktičnih pripomočkov in pomagali pri plačilu dejavnosti, prehrane
socialno šibkim učencev.
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Tabela 2: Načrtovane dejavnosti porabe sredstev:
DEJAVNOST
Nakup pripomočkov za izvedbo testiranj za športno
vzgojni karton
Šola v naravi v Termah Ptuj
Prevozi, vstopnine, kotizacije
Minkina likovna kolonija
Pomoč socialno šibkim učencem
Nakup spec. didaktičnih pripomočkov
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