Spoštovani starši, donatorji,
Pred vami je zloženka z osnovnimi informacijami
o Šolskem skladu Osnovne šole Miroslava
Vilharja Postojna. Radi bi vam približali pomen in
namen šolskega sklada ter vas povabili k
sodelovanju.

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, popravka št. 64/09,
65/09 in št. 20/11) je Svet zavoda Osnovne šole
Miroslava Vilharja Postojna, na 2. redni seji dne
7. 3. 2006 sprejel SKLEP o ustanovitvi Šolskega
sklada Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna.
Osnovni namen šolskega sklada je pridobivanje
sredstev in s tem uresničevanje tistih želja, ki
pripomorejo k večjemu zadovoljstvu vseh otrok v
šoli, hkrati pa pomeni možnosti za obogatitev
vzgojno-izobraževalnega dela.

Šolski sklad pridobiva sredstva:

z donatorstvom,

iz zapuščin,

s prostovoljnimi prispevki staršev,

iz drugih virov, ki so lahko: prispevki drugih
domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb;
prihodki od prodaje izdelkov otrok; prihodki
iz dobrodelnih prireditev.
Donatorstva lahko pravne osebe uveljavljajo kot
olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo sklenejo z Osnovno šolo Miroslava Vilharja donatorsko pogodbo.
Sredstva, ki jih zbiramo s pomočjo prostovoljnih
prispevkov in donacij se zbirajo na
TRR: 01294-6030675691, sklic: 00 9999, namen:
Donacija za šolski sklad.
Zbrana sredstva Sklada bodo porabljena skladno s
programom delovanja šolskega sklada, javno objavljenim na spletni strani šole, pod zavihkom
»Šolski sklad«.

Šola v naravi—Čateške toplice. Plačilo prevoza vsem otrokom.

Starši lahko za pomoč iz šolskega sklada zaprosijo
preko vloge za sofinanciranje dejavnosti, objavljene
na spletni strani šole, pod zavihkom »Šolski sklad«.
KAJ JE ŠOLSKI SKLAD DOSLEJ ŽE FINANCIRAL?
V zadnjih štirih letih (od šol. l. 2013/2014), brez
letošnjih vlog, je šolski sklad pomagal 212 otrokom
pri plačilu različnih aktivnosti (vir: šolska svetovalna
služba).
S sredstvi šolskega sklada je bilo v minulem šolskem letu kupljeno: računalniki, projektorji, različni
učni pripomočki in učila itd.

KAJ LAHKO DONIRATE?

Šola v naravi—Čateške toplice. Plačilo prevoza vsem otrokom.
Interesna dejavnost Robotika.



Finančna sredstva,



material,



pripomočke,



storitve.

Z zbranimi sredstvi (so)financiramo:








zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojnoizobraževalnega programa,
izobraževanje in pomoč otrokom iz družin z nizkim
socialno-ekonomskim statusom,
dejavnosti, ki presegajo obseg in niso sestavina obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev – nadstandardne dejavnosti
(izleti, tabori, šole v naravi, obiski kulturnih dogodkov
ipd.),
sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,
in drugo.

Delo šolskega sklada vodi in usmerja upravni odbor.
Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada zavoda
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna je ga. Martina
Žnidaršič.
Kontaktni podatki šole:
tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si .
O delovanju šolskega sklada in porabi sredstev vas bomo seznanili:

na roditeljskih sestankih,

preko šolske spletne strani,

preko oglasnih desk za starše.

Osnovne šole Miroslava Vilharja
Postojna

Tačke pomagačke.

Nakup robota za interesno dejavnost Robotika.

Okviren program porabe sredstev šolskega sklada v šolskem
letu 2017/2018:
I. TRIADA: kritje stroškov prevoza učencev vseh 2. razredov
(100 učencev) v Čatež v okviru izvedbe šole plavanja. Ocenjen
znesek: 1000,00 eur;
II. TRIADA: kritje stroškov vstopnine v Postojnsko jamo za vse
učence 5. razredov (77 učencev). Ocenjen znesek: 1.000,00
eur (vstopnina na otroka je 13,00 eur) - če šola ne bo imela
dovolj sredstev za financiranje;
III. TRIADA: kritje stroškov prevoza strokovne ekskurzije, obisk
muzeja 1. svetovne vojne v Kobaridu;
OPP: kritje stroškov izleta za učence oddelka, skladno z usmeritvami pedagoškega osebja.

ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši in vsi donatorji, vsakega vašega
prispevka bomo zelo veseli. Z vašo nesebično
pomočjo bomo lahko otrokom ponudili še več
izkustvenega učenja.
Hvala za vašo podporo in pomoč.

Postojna, januar 2018. Pripravila in uredila: Martina Žnidaršič.
Jezikovni pregled: Sonja Dolenc
Fotografije: arhiv šole.
Tisk je omogočil donator: STUDIO PACKA RAKEK

