3. seja sveta staršev dne 24. 02. 2016
2d. točka: Poročilo o delu Upravnega odbora Šolskega sklada in poslovanju Šolskega
sklada
Dosedanje aktivnosti Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič (UOŠS) so bile predstavljene
na sejah Sveta staršev dne 25. 11. 2015, 24. 2. 2016 in na seji Sveta šole dne 25. 2. 2016.
Od seje Sveta staršev 24. 2. 2016 se UOŠS še ni sestal na redni seji, je pa ta – že 4. redna seja
UOŠS sklicana za 20. 4. 2016 z namenom obravnave statusa in načrta aktivnosti povezanih s
pridobivanjem in porabo sredstev, obravnave prispelih vlog, prenove pravil delovanja in ostalih
aktualnosti. Ena načrtovana dopisna seja še ni bila izvedena zaradi pomanjkljivih podatkov oz.
pridobivanja dodatnih pojasnil vezano na posredovano vlogo za dodelitev pomoči.
Člani UOŠS si ob siceršnjem zadovoljstvu z dinamiko in doseženimi rezultati (pridobljene
donacije, uspešna izvedba novoletnega bazarja po zaslugi učencev in šole, stanje sredstev,
povečanje vidnosti in prepoznavnosti sklada, posodobitev in dopolnitev spletnih vsebin,
priprava promocijskih gradiv, priprava celovitega programa dela, donatorska pogodba, prenova
relevantnih aktov …), aktivno in dodatno prizadevajo tudi za uresničitev preostalih postavljenih
ciljev sklada, vključno z razvojnimi.
Enega ključnih izzivov še naprej vidimo v potrebni dodatni okrepitvi prepoznavnosti in vloge
ŠS, za namen česar niso dovolj le aktivnosti in prizadevanja članov UOŠS, vodstva šole,
učiteljev in učiteljic, temveč tudi članov Sveta staršev v smislu pridobivanja donacij,
komuniciranja vsebin povezanih z delovanjem ŠS ter še vidnejše izpostavljanje ŠS pri izvedbi
tradicionalnih dogodkov in organizaciji novih. Naslednji ključen izziv pa vidimo v velikosti
sklada upoštevaje velikost šole na lokalni in nacionalni ravni.
Potrjeni1 program dela s finančnim načrtom za šolsko leto 2015/2016 predvideva, da:
 bo ob začetnem stanju 1.971,82 EUR (1. 9. 2015) z zbiralnimi akcijami, donacijami, prodajo
izdelkov, prostovoljnimi prispevki in ostalim zbranih cca. 4.000 EUR,
 bodo sredstva sklada porabljena v razmerju 2/3 za pomoč socialno oz. ekonomsko šibkejšim,
1/3 pa za ostale namene skladno s ciljem povečanja razvojne/spodbujevalne vloge sklada
(pomoč nadarjenim učencem, financiranje nadstandardnih dejavnosti, nakupa opreme,
projektov šole, ostalega), seveda v odvisnosti od višine razpoložljivih sredstev.
Dosedanje poslovanje šolskega sklada v tem šolskem letu (tj. od 1. 9. 2015 dalje) je razvidno
iz spodnje preglednice:
Začetno stanje
1.971,82 €
Pridobivanje sredstev
3.160,30 €
361,47 €
 zbiralne akcije učencev
1.500,00 €
 donacije
1.298,83 €
 prodaja izdelkov učencev (novoletni bazar)
Poraba sredstev
1.813,80 €
1.751,62 €
 pomoč socialno/ekonomsko šibkejšim*
62,18 €
 ostalo – zvezki in učbeniki
Trenutno stanje
3.318,32 €
* - (so)financiranje udeležbe na taborih, športnih dnevih, nakupa
zvezkov …
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Na dopisni seji UOŠS dne 17. in 18. 12. 2015.

1/2

Za primerjavo – v obdobju od 1. 9. 2014 do 30. 5. 2015 (šolskega leta 2014/2015) je bilo
zbranih 2.655,72 EUR, od tega nič iz naslova donacij, porabljenih (do 30. 4. 2015) pa 2.140,42
EUR.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da člani UOŠS aktivno delajo na pridobitvi dodatnih
donacij in da bosta do konca šolskega leta izvedeni še dve prireditvi oz. dogodka na katerih je
predvideno pridobivanje donacij, prostovoljnih prispevkov in sredstev od prodaje izdelkov
(Likovni salon, Vičkov dan).
Iz zgornjega torej izhaja, da:
 je bilo v obravnavanem obdobju pridobljenih že 79% načrtovanega letnega obsega
pridobivanja sredstev,
 poslovanje šolskega sklada izkazuje presežek prilivov nad odlivi iz šolskega sklada,
 zbrana sredstva omogočajo tudi realizacijo cilja povečanja razvojne/spodbujevalne
vloge sklada (tj. za pomoč nadarjenim učencem, financiranje nadstandardnih dejavnosti,
nakupa opreme, projektov šole, ostalega),
 bo skupni znesek pridobljenih sredstev v šolskem letu pomembno presegel znesek iz
predhodnega šolskega leta.
Ob zgoraj navedenem aktivnosti članov UOŠS v naslednjem obdobju vključujejo še:
 dodaten angažma pri pridobivanju donacij (in posredovanje zahval tistim, ki so že donirali),
 aktivno sodelovanje pri izvedbi načrtovanih šolskih prireditev/dogodkov,
 posodobitev Pravil delovanja,
 priprave na realizacijo predloga o uvedbi (prostovoljnega) mesečnega prispevka v znesku 1
eur s šolskim letom 2016/2017 (ob podpisu pogodbe o prehrani)2.
Predlog sklepa
»Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UOŠS o aktivnostih UOŠS in
poslovanju ŠS.«
V Ljubljani 14. 4. 2016 za UOŠS pripravil Saša Keleman
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Skladno s potrjenim letnim Programom dela ŠS in sklepom Sveta staršev z dne 25. 11. 2015.
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