Šolski sklad osnovne šole in vrtca Deskle
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA DESKLE V
ŠOLSKEM LETU 2017/18 NA DAN 14.6.2018

Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole in vrtca Deskle je bil v obstoječem sestavu potrjen na seji
21.6.2016, ko je funkcijo prevzel od prejšnjih članov. Na prvi redni seji v šolskem letu 2017/18 je bil
sprejet letni program dela, ki je bil oblikovan na podlagi predlogov staršev, strokovnih delavcev vrtca in
šole ter članov upravnega odbora. V šolskem letu 2017/18 je bilo izpeljanih sedem sej, od tega dve
redni in pet korespondenčnih preko elektronske pošte in sms sporočil.

 Predstavitev finančnega stanja šolskega sklada ob prevzemu


Stanje razpoložljivih sredstev na dan 1. 9. 2017 za ŠOLO 1.104,82 €



Stanje razpoložljivih sredstev na dan 1. 9. 2017 za VRTEC 932,85 €.

 Opis realizacij glede na načrtovan program dela za vrtec in Osnovno šolo
Deskle
Sprejeti program dela vrtca:


sofinanciranje udeležbe na koncertu Glasbena mladina za otroke iz skupin Sončki, Metuljčki in
Račke


Odobreno je bilo sofinanciranje stroškov udeležbe na koncertu Glasbena
mladina (150,00 €)



sofinanciranje izleta v Bovec za otroke iz skupin Sončki in Metuljčki




Odobreno je bilo financiranje stroškov avtobusnega prevoza otrok (240,00 €)

sofinanciranje zaključnega izleta


Odobreno je bilo financiranje stroškov vstopnine v adrenalinski park Solkan
(144,00 €)



pomoč otrokom v izrednih razmerah (naravne nesreče, bolezen, smrt,…)



drugo

Sprejeti program dela šole:


subvencioniranje aktivnosti za nadarjene otroke in otroke s posebnimi dosežki



subvencioniranje nadstandardnih dejavnosti



sofinanciranje dejavnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole
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Razred

Dejavnost

Odobreno

1. do 4. raz.
5. a
6. a in 7.a

Projekt: Mini Planica
Ekskurzija Idrija, mesto, topilnica …
Ekskurzija Škofja Loka, pisana loka

150 EUR
135 EUR
168 EUR

7. a
8. a in 9. a
8. a

Rastem s knjigo
64 EUR
Ekskurzija Trst
120 EUR
Šola v naravi - CŠOD Breženka 119 EUR
(spoznavanje morja)



pomoč otrokom v izrednih razmerah (naravne nesreče, bolezen, smrt,…)



Odobrena je bila pomoč učencu N.Č. (bolezen) (84,00 € v letu 2018 in rezerviranih
še 84,00 € v letu 2019)
drugo (glede na potrebe v tekočem letu).





Odobreno je bilo financiranje nagradnega izleta v Bohinj za 9 učenk in učencev s
posebnimi dosežki v šolskem letu 2017/18. (89,10 €)
Odobren je bil nakup živil za peko za dobrodelni koncert (31,71 €)

 Sredstva (denarna oz. materialna) so bila pridobljena z - s:






Z dobrodelno prireditvijo šole
 11.12.2016 je v Kulturnem domu Deskle šola organiziran Miklavžev koncert – s pomočjo
prostovoljnih prispevkov obiskovalcev je bilo zbranih skupno 360,00 €
 Akcija 1 Euro namesto petarde – zbranih je bilo 94,54 €
Z donacijami fizičnih in pravnih oseb
 Donacija SURF (šola) v višini 150,00 €
 Donacija SAOP (vrtec) v višini 75,00 €, (šola) v višini 225 €
 Donacija KS Deskle-Anhovo (šola) v višini 150,00 €, (vrtec) v višini 150,00 €.
 Projekt Pasavček (vrtec) v višini 539,20 €
Z zbiralno akcijo papirja in ostalih odpadkov
 Z odvozom zbranega odpadnega papirja in kovine je bilo zbranih 64,24 € (šola) in 2,07
€ (vrtec)

 Predstavitev trenutnega finančnega stanja šolskega sklada



Stanje razpoložljivih sredstev na dan 14. 6. 2018 za ŠOLO 1.103,79 €
Stanje razpoložljivih sredstev na dan 14. 6. 2018 za VRTEC 1.165,12 €.

Andreja Križnič
Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada
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