Šolski sklad OŠ Zbora odposlancev je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa sveta šole na seji
dne 29.5.2012.
Namen sklada:
 pomoč socialno šibkim učencem:
- pri izvedbi: ekskurzij, šol v naravi, plavalnega tečaja,dni dejavnosti
- pri nakupu šolskih potrebščin
 pomoč pri raziskovalnih dejavnosti na šoli ,
 pomoč nadarjenim učencem za organizacijo nadstandardnih programov
 nakup nadstandardne opreme
Šolski sklad pridobiva sredstva:





s članstvom,
z donatorstvom,
iz zapuščin in
iz drugih virov, ki so lahko:
- prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb,
- prihodki od zbiralnih akcij učencev,
- prihodki od prodaje izdelkov učencev,
- prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, mandat članov traja štiri leta.










skrbi za promocijo sklada,
predlaga višino denarnega prispevka, ki ga lahko prispevajo starši učencev šole,
oblikuje in posreduje prošnje za donacije posameznim institucijam
oblikuje predlog prioritet za dodelitev sredstev iz šolskega sklada,
določa merila in kriterije za dodelitev sredstev,
upravlja s sredstvi šolskega sklada
tekoče spremlja finančno poslovanje šolskega sklada
odloča o morebitnih pritožbah,
sprejema pravila sklada.

V upravnem odboru šolskega sklada so imenovani 3 predstavniki staršev(SanjaCilenšek
Metka Dobovšek Jerbič, Anita Zajc) in 4 predstavniki delavcev šole( Renata Miketič,
Simona Novak, Peter Gradišar, Magda Gornik)
Za pridobitev sredstev iz naslova šolskega sklada izpolnite vlogo za pridobitev sredstev na
obrazcu VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA, ki ga je
pripravil upravni odbor šolskega sklada.
Izpolnjena VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA je obvezen
dokument, ki ga mora prosilec izpolniti za pridobitev sredstev iz naslova šolskega sklada.

Sama vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do sredstev iz naslova šolskega sklada. O
upravičenosti sredstev se bo upravni odbor odločil za vsakega prosilca posebej.
Prosimo da, izpolnjen obrazec VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA
SKLADA oddate v tajništvu šole ali pošljete po pošti na OŠ Zbora odposlancev, s pripisom
za Šolski sklad.

