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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOL. L. 2014/2015
Šolsko leto je šolski sklad začel s spremembo članstva in sicer so se zamenjali vsi notranji člani, kar
smo kasneje ugotovili, da ni dobra praksa. Po začetnih negotovih korakih pa je delo steklo.
Plan dela smo si zastavili na uvodnem sestanku. Večji del nalog smo uspeli opraviti.













Prvi dogodek je bilo sodelovanje na Dobrodelnem koncertu, na katerem je bila naša udeležba
manjša. S koncertom smo zbrali 3067,53 evrov.
Zbiranje papirja ob EKO dnevu je bila naslednja dejavnost. Na ta dan smo zbrali skoraj 9 ton
papirja, v celem šolskem letu skupaj s podružnico Godovič pa preko 16 ton papirja. Komunala
Idrija je na šolski sklad nakazala 1419 evrov.
Šolski sklad se je v tem letu domislil akcije »Vsak podpis šteje«. Namen je bil, da se bi
pohodniki na Hlevišah popisali, zanje pa bi donirali idrijski podjetniki. V obdobju od 1. do 15.
maja se je zbralo 660 podpisov ali 330 evrov.
V času počitnic bo po svojih močeh pomagal Davorin Lampe. S prijateljem bo prepleskal
učilnici šole, šola pa bo na šolski sklad nakazala sredstva, ki bi bila namenjena za pleskanje.
Prav zadnja akcija v tem šolskem letu oziroma prva v prihodnjem šolskem letu bo bazar.
Namen bazarja bo zbiranje premajhnih, prekratkih, a še uporabnih oblačil, obutev, zbirali
bomo še uporabne šolske torbe, presenice, … Starši prinesejo/ donirajo kar je njihov otrok
prerasel, nato pa lahko za simbolični prispevek kupijo, kar potrebujejo. O poteku akcije bodo
starši obveščeni v naslednjih dneh.
Letos ob dogodkih na šoli nismo prav velikokrat postavili skrinjico za prostovoljne prispevke,
na kar bomo morali biti v prihodnje bolj pozorni.
Kar nekaj časa smo namenili tudi dodelavi Pravilom o delovanju šolskega sklada. V teh dneh
poteka še zadnje branje popravkov, da bomo z njim lahko začeli novo šolsko leto. Pri tem
delu smo upoštevali ugotovitve s seminarja »Upravljanje in delovanje šolskih skladov«.
Za nakup nadstandardne opreme letos nismo namenili nič sredstev. Na podlagi novega
pravilnika pričakujemo v prihodnjem šolskem letu večje sodelovanje s svetom šole in svetom
staršev. V mislih imamo predvsem potrebe po nadstandardu, ki so potem osnova za izdelavo
našega plana dela v naslednjem šolskem letu.

V tem šolskem letu je do sedaj na šolski sklad prišlo 28 prošenj in vsem je sklad pomagal. (glej
finančno poročilo za leto 2014 in januar maj 2015).
Zapisala članica šolskega sklada
Nada Božič

