OSNOVNA ŠOLA RODICA
Kettejeva 13, 1230 Domžale

Spoštovani starši!
Vljudno Vas vabimo, da se v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi vključite v šolski sklad, ki je
bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009.
Sklad financira dejavnosti šole, ki niso sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo
iz javnih sredstev. Sredstva so torej namenjena predvsem dobrodelni dejavnosti -pomoči socialno
šibkim učencem (nakup potrebščin), raziskovalni dejavnosti na šoli, nakupu nadstandardne opreme
oziroma opreme za izboljšanje učnih in igralnih pogojev za učence šole, razvijanju programov za
nadarjene učence in nadstandardnemu programu šole (podpore za udeležbo v šoli v naravi, taborih,
ekskurzijah, tekmovanjih…).
Sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev Mirjam Rak Cvetko, Irena
Štrukelj in nov predstavnik, ki ga določi Svet šol ter predstavnikov zaposlenih OŠ Rodica Ana
Medved, Tjaša Kranjc, Sonja Koželj-Juhant in Marko Drobne.
Sklad se financira iz prispevka staršev, donacij in drugih virov. Prispevek za šolski sklad je
prostovoljen, k šolskemu skladu starši pristopijo s pristopno izjavo, članstvo pa se obnavlja vsako
šolsko leto. Starši se lahko odločijo za mesečni prispevek skozi celotno šolsko leto (zaračunan bo na
mesečnih šolskih položnicah) ali za enkratni prispevek. Članstvo v šolskem skladu se lahko
kadarkoli prekine na podlagi pisne izjave staršev.
Enkratni prispevek ali druge donacije nakažite na transakcijski račun šole:
TRR 01223-6030649779.
Delovanje odbora: sodeluje na Svetu staršev, predlaga višino prispevka, pridobiva donacije, kontrolira
namenskost porabe, načrtuje porabo sredstev in pripravi poročilo.

 PREBERITE ŠE NA NASLEDNJI STRANI!

OŠ RODICA, Domžale
šol.leto 2010/2011

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani starši učenca/učenke _________________________________ iz
________________ razreda pristopamo k šolskemu skladu OŠ Rodica v naslednji obliki
(obkrožite):
 Mesečni prispevek v višini ________________.
 Enkratni znesek ___________________ (nakažete ga na zgoraj navedeni transakcijski
račun).
Datum:

Podpis staršev:
__________________

 POROČILO O DELOVANJU SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2009/2010
Lansko šolsko leto smo v šolski sklad prenesli 11.426, 47 €.
Prenos sredstev iz Šolske skupnosti
11.426,47 €
Prispevki staršev, dobrodelni koncert, zbiralne 8.743,99 €
akcije, novoletni sejem
Odhodki
4.024,13 €
(različni prevozi na tekmovanja in debate, nakup šolskih
zgodovinskih in geografskih atlasov za 2. in 3. triletje,
nadstandardni program – preventiva v prometu (delavnice
5 x STOP), sofinanciranje ogleda planetarija za 6. in 9.
razred, nakup športne opreme, pomoč socialno šibkejšim
učencem)

Trenutno stanje

16.146,33 €

 NAČRT PORABE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
namen
Učilnica na prostem
Pomoč socialno šibkejšim učencem
Nadstandardni program - obisk Evropskega
parlamenta v Bruslju
Nadstandardni program – preventiva v
prometu (delavnice 5 x STOP)
Sofinanciranje ogleda planetarija za 5., 6. in
9. razred
Nagradni izlet v Atlantisu
Nakup športnega pripomočka v Jaršah
(betonska miza za namizni tenis)
Pokritje stroškov tekmovanj (raziskovalne
naloge, debatni krožek, nagrada za
zmagovalni razred v čiščenju zob)
Predsednica šolskega sklada:
Ana Medved

Predviden strošek
25.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
300,00€
270,00€
1.300,00€
2.000,00€

1.000,00€

Ravnateljica:
Milena Vidovič

