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ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE SOSTRO
Spoštovani starši!
V šolskem letu 2011/2012 je začel delovati Šolski sklad Osnovne šole Sostro.
NAMEN SKLADA
Šolski sklad je bil ustanovljen za financiranje dejavnosti šole, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo ali pa se ne financirajo v
zadostni meri iz javnih sredstev in sicer za:
• posodabljanje pouka in nakup opreme,
• zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne, kulturne,
športne dejavnosti učencev in učiteljev ter za spodbujanje pripadnosti
učencev šoli (na primer nakup rekvizitov z emblemom šole ob koncu
leta),
• pomoč socialno šibkim učencem,
• delno amortizacijo opreme, delno kritje stroškov za opravljanje
nadstandardnih storitev šole (krožki, priprave na tekmovanje iz znanja,
športa, kulture ipd.),
• delno kritje stroškov dodatnega usposabljanja učiteljev.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in
pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
V šolski sklad prostovoljno starši prispevajo sredstva enkrat letno v višini, ki jo
sami določijo.

SESTAVA
Člane šolskega sklada je imenoval Svet Šole. Sestavlja ga sedem članov (štirje
predstavniki staršev in trije predstavniki šole):
• predstavniki staršev:
1. Gradišar Kristina, PŠ Prežganje, članica;
2. Ilnikar Janez, matična šola, predsednik;
3. Šušnjar Ratko, PŠ Podlipoglav, namestnik predsednika;
4. Vene Miran, matična šola, član;
• predstavniki šole:
1. Miklavčič Andreja, učiteljica, članica;
2. Odlazek Alenka, računovodja, članica;
3. Podgorelec Tadeja, psihologinja, članica.
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IZ KATERIH VIROV BOMO LETOS PRIDOBIVALI SREDSTVA
V letošnjem šolskem letu bomo pridobivali sredstva iz:
• prispevkov sponzorjev in donatorjev,
• prispevkov staršev,
• drugih virov, ki jih predvideva Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada
Osnovne šole Sostro.

KAKO BOMO PORABILI ZBRANA SREDSTVA V LETOŠNJEM LETU
Zbrana sredstva v šolskem letu 2011/2012 bomo namenili za:
• nakup kombija za prevoze otrok in druge potrebe OŠ Sostro (matične
šole in štirih podružnic),
• pomoč učencem iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom.

POROČANJE O DELU ŠOLSKEGA SKLADA
O zbranih sredstvih bo Upravni odbor šolskega sklada najmanj dvakrat letno
pripravil poročilo, ki bo objavljeno na spletnih straneh OŠ Sostro.

KAKO LAHKO PRISPEVATE STARŠI
Vaš prispevek je prostovoljen. Temu obvestilu je priložen plačilni nalog brez
vnaprej navedenega zneska, da lahko vsak prispeva po svojih zmožnostih.
Upravni odbor vas hkrati naproša za pomoč pri pridobivanju sponzorjev in
donatorjev, ki bi lahko prispevali finančna ali materialna sredstva za dvig
kakovosti izobraževalnega programa v naši šoli.
Upravni odbor vam je na razpolago pri posredovanju uradnih vlog potencialnim
sponzorjem in donatorjem.

OBJAVA IMEN SPONZORJEV IN DONATORJEV
Sponzorje in donatorje (fizične in pravne osebe), ki bodo prispevale finančna
ali materialna sredstva, bomo objavili na spletnih straneh šole.
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