POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za leto 2017
Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju deluje deseto leto. Njegov namen je tudi v letu
2017 ostal nespremenjen, to je pridobivanje sredstev za pomoč socialno šibkim otrokom in
vzdrževati ter financirati nadstandardne dejavnosti in opremo.
V letu 2017 se je upravni odbor šolskega sklada sestal trinajstkrat, od tega je imel eno redno
sejo in dvanajst korespondenčnih sej. Upravni odbor šolskega sklada je v letu 2017 deloval v
nespremenjeni sestavi in sicer:
 Nevenka Gselman - predstavnica osnovne šole in zapisničarka;
 Darja Majhenič - predstavnica osnovne šole;
 Leonida Gavez Šerbinek - predstavnica osnovne šole;
 Marjana Gutman - predstavnica staršev;
 Katja Rojko - predstavnica staršev;
 Aljoša Stojič - predstavnik staršev in podpredsednik šolskega sklada;
 Maja Zupan - predstavnica staršev in predsednica šolskega sklada.
Na prvi redni seji UO v šolskem letu 2017/2018 so člani UO pregledali realizacijo dela
šolskega sklada za šolsko leto 2016/2017, obravnavali merila in kriterije za dodeljevanje
zbranih sredstev, obravnavali pravila delovanja šolskega sklada in razpravljali o planu dela
za šolsko leto 2017/2018. Člani UO so se soglasno odločili, da tako merila in kriteriji, kakor
tudi pravila delovanja šolskega sklada ostanejo nespremenjena.
Na korespondenčnih sejah, ki jih je v letu 2017 bilo dvanajst, smo, poleg vlog za financiranje
oziroma sofinanciranje šolskih in obšolskih dejavnosti, potrdili tudi spodaj navedena poročila
predsednice UO šolskega sklada:
 Poročilo poslovanja za leto 2016
 Poročilo o poslovanju šolskega sklada za šolsko leto 2016/2017 in
 Plan poslovanja za šolsko leto 2017/2018
Vse vloge za financiranje oziroma sofinanciranje šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so bile v
letu 2017 naslovljene na šolski sklad, smo obravnavali preko korespondenčnih sej. Člani
šolskega sklada smo sprejeli 16 sklepov o dodelitvi finančne pomoči. Vsi sklepi UO
šolskega sklada so odloženi v ustreznem redniku v tajništvu šole.
Upravni odbor šolskega sklada se je v septembru 2017 soočil z dejstvom, da zbrana
sredstva, ki so bila iz šolskega leta 2016/2017 prenesena v šolsko leto 2017/2018,
upoštevaje vrstni red prejetih vlog, ne zadoščajo za odobritev vseh prispelih vlog. Glavnina
vlog na šolski sklad prispe namreč že v začetku šolskega leta, medtem ko so potrebe po
dejanskem financiranju oziroma sofinanciranju razpršene preko celega šolskega leta. Prav
zaradi slednjega, je UO šolskega sklada vse od septembra 2017 do sredine decembra 2017
obravnaval vloge v skladu z dinamiko nastanka finančne obremenitve. Darilni bazar in
december sta finančno sliko zbranih sredstev namenjenih financiranju oziroma
sofinanciranju šolskih in obšolskih dejavnosti izboljšala do te mere, da smo lahko v
decembru zaključili obravnavo vseh prispelih vlog. V skladu s pravili o delovanju šolskega
sklada ter merili in kriteriji za dodelitev sredstev, so bile vse na šolski sklad naslovljene
vloge tudi v celoti odobrene.

Šolski sklad je v letu 2017 obravnaval vloge za dodelitev spodaj navedenih sredstev :








plačilo stroškov dneva dejavnosti ob pouku, kjer smo obravnavali vloge
enainsedemdesetih otrok v skupni vrednosti 2.986,20€;
plačilo stroškov šole v naravi, kjer smo obravnavali vloge sedemindvajsetih otrok v
skupni vrednosti 1.113,47€;
denarno pomoč pri plačilu neporavnanih zapadlih šolskih obveznosti, kjer smo
obravnavali vlogo enega otroka v višini 41,40€;
plačilo stroškov prijavnin za tekmovanja, prevozov in drugih stroškov za v vlogi
navedena tekmovanja v skupnem znesku 2.000,00€;
plačilo prevoza nadarjenih učencev v skupni višini 402,00€;
denarna pomoč pri plačilu nadstandardne dejavnosti, kjer smo obravnavali vloge
osmih otrok v skupni višini 338,00€;
sofinanciranje zaključne kulturne prireditve devetošolcev v višini 200,00€

Skupno smo obravnavali 111 vlog.
V mesecu novembru 2017 smo v glasilu Izviri objavili poziv občankam in občanom za
prostovoljne prispevke v šolski sklad in pa poziv za zbiranje starega papirja, kjer se sredstva
prav tako stečejo v šolski sklad.
V mesecu decembru 2017 smo preko učencev skupaj s spremnim dopisom razposlali
položnice brez zneska, s katerimi smo starše otrok pozvali k prostovoljnim prispevkom.
V mesecu decembru 2017 smo razdelili položnice brez zneska tudi med vse zaposlene
strokovne delavce šole.

V program dela za šolsko leto 2017/2018 smo si zadali, da bomo gospodarskim subjektom,
ki so kakorkoli povezani z našo šolo, poslali vloge za donatorstvo oziroma prostovoljne
prispevke. To točko plana za 2017/2018 smo prav tako realizirali v mesecu decembru in 55
gospodarskim subjektom poslali vloge za donatorstvo oziroma prostovoljne prispevke.
Šolski sklad je v leto 2017 iz leta 2016 prenesel sredstva v višini 7.971,72€. V letu 2017 je
promet v dobro znašal 7.612,03€ in promet v breme 7.810,32€. Stanje na računu šolskega
sklada na dan 31.12.2017 znaša 7.743,43€. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto
2018.(vir: kartica konta Šolski sklad).
Viri denarnih sredstev v letu 2017 so bili naslednji:
 Zbiranje papirja
 Darilni bazar ob Miklavževanju
 Donacija upokojencev
 Prilivi na ŽR
SKUPAJ

Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada
Maja ZUPAN

810,20 €
2.261,83 €
130,00€
4.410,00€
7.612,03€

