Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO
2021/22
Vodja komisije: Ana Valič
Člani komisije: Katarina Bergant, Tadeja Češka Klančar, Damjan Javernik, Petra Levec, Matic
Ravnikar, Nataša Zalaznik
Časovna opredelitev dela:
Odbor šolskega sklada se je sestal enkrat v tem šolskem letu (v maju) in izvedel devet dopisnih
sej.
Pregled dela aktiva (vsebinsko poročilo, izvedene naloge):
GLEDE NA NAČRTOVANO JE BILO REALIZIRANO:
ŠOLSKI SKLAD
PRIDOBIVANJE SREDSTEV:
 trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko položnic obračunamo
3,00 € oziroma znesek po njihovi izbiri
 v času govorilnih ur se zbira star papir (od ponedeljka do petka na različnih lokacijah)
 donacije (1,00 € ali več za pikapolonico) na šolskih prireditvah in dogodkih
 sponzorska sredstva
PORABA SREDSTEV:
˗

sofinanciranje dejavnosti za nadarjene

˗

subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi, plavalni tečaj

˗

nakup pripomočkov in materiala na pobudo aktivov ali upravnega odbora šolskega
sklada za kvalitetnejši pouk

˗

nakup učbenikov in drugih gradiv

SKLAD VRTCA
PRIDOBIVANJE SREDSTEV:
 trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko položnic obračunamo
3,00 € oziroma znesek po njihovi izbiri
 zbiranje starega papirja
 prodaja voščilnic
 donacije

PORABA SREDSTEV:
- sofinanciranje prevoza na zaključno prireditev projekta Pravljični palček za otroke vrtca v
višini 1,00 € na otroka
˗ subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi
˗ nakup skirojev

GLEDE NA NAČRTOVANO NI BILO REALIZIRANO:
PORABA SREDSTEV – ŠOLA:

-

ureditev učilnice na prostem

Dolgoročni cilji:
-

finančna pomoč pri ureditvi zunanjega igrišča ob matični šoli

-

nakup tablic za uporabo pri vzgojno-izobraževalnem delu

PORABA SREDSTEV – VRTEC: /

Pregled pridobivanja in porabe sredstev od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:
STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA na dan 1. 9. 2021

15.166,44

ZBRANA SREDSTVA v šolskem letu 2021/2022

3.785,90

Zbiranje starega papirja

330,00

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)

2.362,00

Donacije »Moje pesmi, moje sanje«

796,30

Donacija občina - pohod ob Gradiškem jezeru

297,60

PORABA SREDSTEV v šolskem letu 2021/2022

8.876,78

Nakup pripomočkov, igrač, knjig

3.357,19

Nagradni izleti

725,58

Angleška predstava

406,42

Snemanje muzikala »Moje pesmi, moje sanje«

2.292,00

Darilni bon

133,33

Subvencije za tabore, plavalni tečaj, projekt Šolar na smuči

1.962,26

STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA na dan 30. 6. 2022

10.075,56

STANJE SREDSTEV VRTČEVSKEGA SKLADA na dan 1. 9. 2021

6.159,67

Zbrana sredstva v šolskem letu 2021/2022

1.550,00

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)

1.256,00

Voščilnice

200,00

Odpadni papir

94,00

Poraba sredstev v šolskem letu 2021/2022

4.364,65

Nakup zunanjih igral

4.224,95

Sofinanciranje tabora

139,70

STANJE SREDSTEV VRTČEVSKEGA SKLADA na dan 30. 6. 2022

3.345,02

