Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO
2018/2019
Vodja komisije: Ana Valič
Člani komisije: Katarina Bergant, Tadeja Češka, Damjan Javernik, Petra Levec, Matic
Ravnikar, Nataša Zalaznik
Časovna opredelitev dela:
Odbor šolskega sklada se je sestal dvakrat v tem šolskem letu (v septembru in maju) in
izvedel dve dopisni seji v juniju.
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)
oktober (Brdo), november (PŠ Krašnja), marec (PŠ Blagovica), april (Brdo za valeto)
 donacije (1,00 € ali več za pikapolonico) na šolskih prireditvah in dogodkih
 donacije na novembrski šolski prireditvi
 prodaja voščilnic, novoletnih okraskov na hodniku šole do novoletnih počitnic
PORABA SREDSTEV:
-

subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi
finančna pomoč nadarjenim učencem, da bi se udeleževali tekmovanj, delavnic,
taborov
sofinanciranje dejavnosti za nadarjene in tiste, ki aktivno sodelujejo v mednarodnih
projektih
nakup pripomočkov in materiala na pobudo aktivov za kvalitetnejši pouk

SKLAD VRTCA
PRIDOBIVANJE SREDSTEV:
-

preko položnic – trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko
položnic obračunamo 3,00 € oziroma znesek po njihovi izbiri,0
donacije
zbiranje starega papirja (priloga poročila)

-

prodaja voščilnic podjetjem, občini … v decembru in aprilu (vzgojiteljice)
prireditev v vrtcu » S smehom za malčke«

PORABA SREDSTEV:
-

subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov
nakup zunanjih miz in klopi (šest kompletov za matični vrtec in dve za enoto v Krašnji)
sofinanciranje prevoza na zaključno prireditev projekta Pravljični palček za otroke
vrtca v višini 1,00 € na otroka

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

-

zbiranje prostovoljnih prispevkov na otvoritvi športne dvorane
sofinanciranje projektov, ki promovirajo našo šolo, lokalno skupnost

PORABA SREDSTEV – VRTEC: /

Pregled pridobivanja in porabe sredstev od 1. 9. 2018 do 31. 9. 2019:
STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA na dan 1. 9. 2018

15.041,15

ZBRANA SREDSTVA v šolskem letu 2018/2019

7.122,00

Zbiranje starega papirja

450,80

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)

2.234,00

Donacije

4.437,20

PORABA SREDSTEV v šolskem letu 2018/2019

7.240,41

Subvencije za socialno šibke
Sofinanciranje plavalnega tečaja – 3. r.

918,18
31,25

Sofinanciranje zimske šole v naravi

677,95

Sofinanciranje tabora – 2. r.

208,98

Drugo

6.322,23

Nakup igral v višini 50 % – PŠ Blagovica

2.534,53

Šola pod zvezdami (z dohodnino)

272,67

Nakup rezalnika za stiropor

161,44

Nakup ročnega orodja

138,58

Nakup iger za OPB v Blagovici

387,83

Nakup iger za OPB – matična šola

167,89

Nakup projektorja za knjižnico

555,53

Nakup spajkalnikov

39,76

Ekskurzija na Dunaj

530,00

Nakup ravnotežnih plošč (disk)

127,79

Prevoz na prireditev Zlati bralci – 9. r.

154,76

Aktivno popoldne za nadarjene učence
in nagradni izlet za učence z učnimi težavami
Obisk Tačk pomagačk za PŠ Krašnja

492,00
35,15

Obisk knjižnice NUK

119,79

Nagradni bon

133,33

Nakup 15 atlasov za na klop

471,18

STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA na dan 31. 08. 2019

14.922,74

STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – VRTEC na dan 01. 09. 2018

7.060,41

Zbrana sredstva v šolskem letu 2018/2019

3.126,86

Zbiranje starega papirja

302,40

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)

740,00

Donacije

1.784,46

Izdelava voščilnic

300,00

Poraba sredstev v šolskem letu 2018/2019

2.861,94

Nakup vrtnih garnitur

2.586,31

Sofinanciranje prevoza v Knjižnico Domžale

79,00

Sofinanciranje tabora

196,63

STANJE SREDSTEV VRTČEVSKEGA SKLADA na dan 31. 8. 2019

7.325,32

