OSNOVNA ŠOLA DESKLE
ŠOLSKI SKLAD OŠ DESKLE IN VRTCA DESKLE

LETNI PROGRAM ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DESKLE IN VRTCA DESKLE
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

je oblikovan na podlagi predlogov staršev, kolektiva vrtca in šole ter šolske
skupnosti učencev.
1. Upravljanje sklada:
Predsednica Alenka Pegan Colja – predstavnica kolektiva OŠ Deskle
zapisnikar Blanka Bitežnik – predstavnica staršev Vrtca Deskle
člani: Mojca Maver Podbersič – predstavnica kolektiva OŠ Deskle
Sabina Gabrijelčič – predstavnica kolektiva Vrtca Deskle
Andrejka Bašelj – predstavnica staršev OŠ Deskle
Nataša Ivančič – predstavnica staršev OŠ Deskle in
Laura Čargo Marinič – predstavnica staršev OŠ Deskle
Številka transakcijskega računa šolskega sklada: 01244-6030655152
Sklic za šolo: 1111
Sklic za vrtec: 2222

2. Načini zbiranja denarja za šolski sklad za leto 2018/19:









Organizacija koncerta otrok šole in vrtca skupaj z znanim glasbenim
ustvarjalcem – v decembru (cena karte 5 evrov/osebo, pri čemer bi
se z zbranim denarjem pokrilo stroške za glasbenega ustvarjalca, vse
ostalo pa namenilo v šolski sklad).
Donacije raznih podjetij in fizičnih oseb.
Akcija Nameni 1 evro namesto petarde v šolski sklad v decembrskem
času.
Koncert Vrtca Deskle v spomladanskem času, pri čemer bi šel ves
zbrani denar za vrtec.
Zbiranje odpadnega papirja.
Prostovoljni prispevki staršev.
Podjetjem, s katerimi šola veliko posluje, bomo tudi letos poslali
prošnje za prispevke.

3. V Vrtcu Deskle se bo iz sredstev šolskega sklada v tekočem šolskem letu
sofinanciralo:








zaključni izlet za najstarejšo skupino (Sončki) konec šolskega leta;
zimovanje na Medvedjem Brdu februarja, prav tako za najstarejšo
skupino;
plavalni tečaj v oktobru za najstarejšo skupino;
dve skupini (Sončki in Metuljčki) bosta obiskali biotehnično šolo v
Šempetru (kritje stroškov prevoza);
otroci iz skupine Sončki bodo obiskali tudi kamnolom (kritje stroškov
prevoza);
tri skupine bodo imele krite stroške vstopnine za predstavo Glasbene
mladine, ki se je bodo udeležili v Desklah;
obisk otrok v vrtcu v Kanalu za tri skupine (Sončki, Metuljčki, Račke).

4. V OŠ Deskle se bo iz sredstev šolskega sklada sofinanciralo:








obisk kulturnega ustvarjalca za učence od 1. do 3. razreda;
vstopnino za balet Peter in volk v Ljubljani za učence 4. in 5. razreda;
vstopnino za Postojnsko jamo in Predjamski grad za učence 6. in 7.
razreda;
vstopnino za obisk Šolskega muzeja in koncerta v Ljubljani za učence 8.
in 9. razreda;
subvencioniranje aktivnosti za nadarjene otroke in otroke s posebnimi
dosežki;
pomoč otrokom v izrednih razmerah (bolezen v družini, socialna stiska
družine …);
drugo (glede na potrebe v tekočem šolskem letu).

Predsednica UO šolskega sklada:
Alenka Pegan Colja

