Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
05. november 2018

NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ RAČE
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Pri pripravi programa Šolskega Sklada za tekoče šolsko leto smo se člani opirali na predloge
in potrebe delavcev šole in vrtca, ki izhajajo iz Letnega delovnega načrta (LDN) šole in vrtca,
prejete vloge in glede na razporeditev sredstev v preteklem šolskem letu.
UO Šolskega sklada se je sestal na rednem sestanku 15.10.2018. UO je pregledal vse prejete
vloge, ki so jih na sklad naslovili predstavniki šole in vrtca OŠ Rače. Vodstvo OŠ Rače je
pripravilo povzetek trenutno oddanih izjav staršev o sofinanciranju staršev, na osnovi katerih
predvidevamo obseg prihodkov v šolski sklad v šolskem letu 2018/2019 in računovodsko
stanje na dan 04.10.2018.
Na podlagi zgoraj navedenega, se je pripravil sledeč program:
1) NAČRT DELA ZA VRTEC PRI OŠ RAČE
A) FINANCIRANJE
Dejavnost

Obseg
financiranja (EUR)

Lutkovna predstava za malčke - AEIOU
Lutkovna predstava LGM s prevozom
Vrtec v naravi (avtobusni prevoz, dom Planinka)
Vožnja z Božičkom na muzejskem vlaku (kapljice, kometi)
Urice šivanja
Financiranje izdaje vrtčevskega letopisa
Pomoč socialno šibkim
SKUPAJ financiranje

325,00
726,00
328,50
405,00
80,00
500,00
700,00
3,064,50

RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 04.10.2018
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 08.10.18
GOTOVINSKA SREDSTVA
SKUPAJ sredstva:

4.737,77
3.710,00
577,00
9.024,77

Nerazporejena sredstva:

5.960,27

UO Šolskega sklada bo iz nerazporejenih sredstev dodatno (so)financiral obogatitvene dejavnosti
glede na potrebe vrtca, predlog staršev otrok in UO sklada.
V letopisu je obvezno potrebno navesti, da je izdajo letopisa financiral Šolski sklad OŠ Rače.
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2) NAČRT DELA ZA OŠ RAČE
A) FINANCIRANJE
Obseg
financiranja (EUR)

Dejavnost
Ročnodelski krožek, nakup šivalnih strojev
2. kulturni dan (1.- 3. razred) – simfonična pravljica Peter in volk
2. Kulturni dan (4.- 9. razred) – Filmska predstava Gajin svet
Sofinanciranje zaključnih ekskurzij (1. – 9. razred) (100 eur/razred)
Kinestetične mize
Leseno omizje za šolski vrt
Financiranje izdaje šolskega letopisa
Pomoč socialno šibkim
SKUPAJ financiranje

400,00
1.300,00
1.682,00
1.700,00
4.000,00
850,00
800,00
1.000,00
11.732,00

RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 04.10.2018
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 08.10.18
GOTOVINSKA SREDSTVA
SKUPAJ sredstva:

6.000,96
8.064,00
1.532,60
15.597,56

Nerazporejena sredstva:

3.865,56

UO Šolskega sklada bo iz nerazporejenih sredstev sofinanciral dejavnosti glede na potrebe šole,
predlog staršev otrok in UO sklada.
V letopisu je obvezno potrebno navesti, da je izdajo letopisa financiral Šolski sklad OŠ Rače.
2.) AKCIJE ZBIRANJA SREDSTEV ZA ŠOLSKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Dogodek

Predviden termin

Soudeležba na Novoletnem koncertu

13.12.2018

Otroško pustno rajanje z Alenko Kolman

03.03.2019

Udeležba na Lisjakovem kotlu 2019

junij 2019

Srečelov ob zaključku leta (šola)

junij 2019

Zbiranje prispevkov ob 70. letnici vrtca

junij 2019

Opomba
Izkupiček se nameni
nakupu kinestetičnih
miz.
Izkupiček se nameni
nakupu kinestetičnih
miz.
Izkupiček se nameni
nakupu kinestetičnih
miz.
Izkupiček se nameni
nakupu kinestetičnih
miz.
Sredstva se namenijo
vrtcu.

3.) DRUGE AKTIVNOSTI
A) OBNOVA SPLETNE STRANI
Do konca leta 2018 bo UO v sodelovanju s šolo vzpostavil nove in posodobljene vsebine spletne
strani Šolskega sklada, ki deluje v sklopu spletne strani OŠ Rače.
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B) CILJNE AKCIJE
UO bo v šolskem letu 2018/2019 vse akcije namenil zbiranju sredstev za nakup kinestetičnih miz,
ki bodo dvignile kakovost izvajanja pedagoškega dela na šoli. K sodelovanju bomo povabili
uspešna podjetja z željo, da do konca leta opremimo vsak razred z vsaj tremi navedenimi mizami.
Več o prednostih in lastnostih kinestetičnih miz najdete tukaj: http://www.center-mi.si/kinesteti-nemize.html.
C) PROMOCIJA SKLADA
UO Šolskega sklada bo nadaljeval z aktivnostmi promocije sklada. Vzdrževali bomo
transparentnost delovanja sklada in izpostavljali koristi, ki ga ima vplačevanje sredstev v sklad.
UO Šolskega sklada bo izvedel fotografiranje aktivnosti (kjer bo to mogoče) in rezultate uspešno
zaključenih akcij objavil na spletni strani šole in vrtca (podstran šolski sklad) oglasnih deskah
namenjenih delovanju sklada in preko FB profila Šolski sklad OŠ Rače.
V sodelovanju z vodstvom šole bomo še dalje aktivno pristopili k predstavitvam sklada v sklopu
drugih organiziranih dogodkov.
4.) POROČILO O DELU
UO Šolskega sklada bo poročilo o delu s finančnim poročilom za koledarsko leto 2018 podal na
prvi redni seji Sveta staršev OŠ Rače, ki bo sklicana po 01.01.2019 oz. najkasneje do konca
meseca februarja 2019. Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 2018/2019 bo
podano na zadnji redni seji Sveta staršev OŠ Rače 2018/2019.
5.) ZAHVALA
UO Šolskega sklada se zahvaljuje staršem otrok in drugim donatorjem, ki ste se v šolskem letu
2018/2019 odločili za vplačila v Šolski sklad OŠ Rače. Zahvala tudi zaposlenim na OŠ Rače, ki
nam pomagate pri promociji sklada in izvajanju aktivnosti.
V imenu UO Šolskega sklada,

Marina Koren Dvoršak,
predsednica Upravnega odbora Šolskega
sklada OŠ Rače
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