OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE

Datum: 31. januar 2018
Poročilo o delovanju šolskega sklada in finančno poročilo za leto 2017
Delovanje šolskega sklada je v letu 2017 potekalo po ustaljenih tirnicah. Tako kot vsa leta doslej gre
za delo v dveh različnih šolskih letih 2016/2017 ter 2017/2018. Oktobra 2017 je bil sestanek
upravnega odbora šolskega sklada. Pregledali smo delo v preteklem šolskem letu, sprejeli finančno
poročilo za leto 2016/2017 in sprejeli plan dela za šolsko leto 2017/2018.
Upravni odbor vedno pripravi širok in pester nabor aktivnosti, ki obogatijo otroški vsakdan. Pozorni
smo na pomoč socialno šibkejšim učencem v šoli v naravi, dnevih dejavnosti in na nabavo učil oz.
didaktičnega materiala za pouk ter opreme. Vsak učitelj mora narediti seznam učil, ki jih nujno
potrebuje in pridobiti dve ponudbi.
V sodelovanju s Skladom 05 v programu Naložbe 0,5%smo v letu 2014 pričeli z zbiranjem izjav za
namenitev 0,5% dohodnine šolskemu skladu. Oktobra 2017 smo tako dobili novo nakazilo 1.097
evrov. Denar smo razdelili med matično in podružnično šolo. Z naslavljanjem zavezancem lahko
nadaljujemo tudi v prihajajočih mesecih, saj vztrajno zbiranje izjav skozi celotno leto prinese
številčnost izjav.
V letu 2017 smo največ denarja zbrali s papirnimi akcijami, kar je več kot 7.699,00€.
Odkar tehtamo papir, so papirne akcije zelo uspešne. Učenci, ki doma nimajo veliko papirja, le tega
zbirajo v večstanovanjskih blokih, tudi na področju Radovljice.
Naloga razrednikov je, da se o šolskem skladu večkrat pogovarjajo z učenci in izpostavijo njegov
namen ter ga predstavljajo staršem na skupnih roditeljskih sestankih. Razložijo naj jim, da vsakdo
lahko čez leto zbira papir! Veseli me, da so letos razlike v količini zbranega papirja med oddelki naše
šole manjše. To pomeni, da se vsi učenci trudijo na vso moč.
V začetku junija smo organizirali dobrodelno prireditev in z njo zbrali 290 evrov.
Vso pomlad leta 2017 smo zbirali denar za ulični fitnes. Ob koncu šolskega leta nam je zmanjkalo
2000 evrov za nakup. Za pomoč smo se obrnili na sosednje lokale ter privatnike v KS Lesce. Odziv
je bil izjemen! Zbrali smo ves manjkajoči denar in z vstopom v novo šolsko leto učenci z največjim
veseljem uporabljajo telovadno postajo.
Seznam stvari, ki jih v letu 2017 ne bi imeli, če ne bi bilo šolskega sklada:
-

pomoč učencem iz socialno šibkih družin, da so lahko odšli v šolo v naravi 220€ (ŠS Lesce)
ter 80,00€ (ŠS Begunje);
didaktični material za prvo triado;
blazine za ravnotežje (za aktivno sedenje);
telovadna postaja (fitnes na prostem);
material za valeto in fotografije devetošolcev;
glasbila in deli za glasbila;
peskovnik;
dežniki za OPB, didaktični material za matematiko in še in še.

SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ F.S. FINŽGARJA LESCE
MATIČNA ŠOLA
PRENOS IZ LETA 2016: 2.106,32€
PRIHODKI 2017
Kdaj?
28.02.2017
23.05.2017
11.08.2017
09.06.2017
14.06.2017
14.06.2017
15.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
30.06.2017
20.07.2017
13.10.2017
04.12.2017

Kaj?
Koliko?
ŠS Lesce - papirna akcija
ŠS Lesce – papirna akcija
ŠS Lesce – papirna akcija
dobrodelna prireditev 2017
donacija Avto Lesce
donacija Pri-mat gostinstvo
donacija Vasco
donacija Vet klinika Lesce
donacija ASP
donacija A. Kovačič
donacija Marjana Zaletel zobozdravnica
donacija 1A hostel
donacija TD Lesce
donacija Avto Mony
donacija Berce
donacjia Dom Trade
ŠS Lesce – 0,5 iz dohodnine
ŠS Lesce – papirna akcija
SKUPAJ

928,40 €
1.630,20 €
1.427,80 €
290,20 €
200,00 €
600,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
250,00 €
500,00 €
150,00 €
20,00 €
150,00 €
878,02 €
2.168,40 €
9.593,02 €

ODHODKI/STROŠKI 2017
Kdaj?
05.01.2017
05.02.2017
09.03.2017
20.03.2017
24.03.2017
20.04.2017
15.06.2017
26.09.2017
09.11.2017
28.11.2017
08.12.2017
11.12.2017

Kaj?
Koliko?
blazine za ravnotežje – Hofer trgovina d.d.
škatla eksperimentov- Sašo Žigon s.p.
glasbila in deli za glasbila - Lastra Company
stenski periodni sistem elementov – Mikro+Polo
fotografiranje e-fotolab – Čebron Anton
didaktični pripomočki za mat. – Ječnik d.o.o.
material za valeto - Krek, D.O.O.
telovadna postaja-Radovan Švab s.p.
dežniki za učence v varstvu – Magma posl. darila
sedežne blazine za učence – Vita center
panoramska tabla - Foto-video, Žan Kolman s.p.
glasbila – Melodija glasbila d.o.o.
SKUPAJ

39,96€
117,00€
100,04€
60,88€
95,00€
452,13€
28,43€
5.488,00€
88,49€
219,01€
300,00€
478,89€
7.467,83€

PODRUŽNIČNA ŠOLA BEGUNJE
PRIHODKI 2017
Kdaj?
06.01.2017
06.01.2017
20.06.2017
04.09.2017
13.10.2017
24.11.2017
11.12.2017
28.12.2017

Koliko?

Kaj?
donacija TD Begunje
donacija TD Begunje
ŠS Begunje - papirna akcija
ŠS Begunje - papirna akcija
ŠS Begunje – 0,5 iz dohodnine
Donacija - Markovič Sandi
ŠS Begunje - papirna akcija
Donacija Borea D.o.o.

20,00 €
140,00 €
888,80 €
222,20 €
219,50 €
270,00 €
433,20 €
300,00 €
2.493,70 €

SKUPAJ
ODHODKI/STROŠKI 2017
Kdaj?

Koliko?

Kaj?

23.05.2017 peskovnik za šolo v Begunjah - AŽUTEAM D

SKUPAJ

Prenos v leto 2018

Predsednica UO:
Neda Golmajer, prof. biol.

829,60 €
829,60 €

5.895,61€

