POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA
OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020.

V šestem letu svojega delovanja je tudi Šolski sklad deloval le v prvi polovici šolskega
leta, nato pa nas je nepričakovana pandemija zaustavila. Na prvi seji upravnega
odbora Šolskega sklada smo morali izbrati in potrditi dva nova člana upravnega
odbora. Predstavnik staršev Kristian Melihen nam je sporočil, da zapušča upravni
odbor in namesto njega smo potrdili Ga. Kristino Bogataj. Nova predstavnica s strani
učiteljev pa je postala Karmen Gregorič, ki je zamenjala Ga. Ido Zorman. Ostali
predstavniki šole so bili še vedno: Barbara Jovanović, Andreja Kero in Polona Žagar.
Predstavnika sveta staršev pa ostajata še naprej Urška Komar in Jasminka Šimnic. V
preteklem šolskem letu se je UO sestal le na eni seji. O ostalih predlogih in prošnjah
smo se dogovarjali dopisno. UO je prejel dve prošnji za dodelitev sredstev iz Šolskega
slada. Upravni odbor je obe vlogi obravnaval in v obeh primerih je bila odobrena pomoč
s strani šolskega sklada.
Sredstva s strani Šolskega sklada smo namenili za:
•
•

kritje stroškov astronomske delavnice v Vratih,
kritje stroškov nakupa igrač za vrtec.

Skupni stroški šolskega sklada v preteklem letu so znašali 649,00 EUR.
Strošek delavnice v Vratih je znašal 204 EUR, za nakup igrač pa je bilo namenjenih
445 EUR.
V šolskem letu 2019/2020 so, s svojimi donacijami, starši šolarjev in otrok vrtca
prispevali skupaj 1488,00 EUR. V Šolski sklad je prispevalo tudi podjetje, ki opravlja
slikanje otrok in sicer z donacijo 150 EUR.
Stanje šolskega sklada ob zaključku šolskega leta 2019/2020 je 3695,63 EUR.
Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto.

Stanje na računu je višje kot pretekla leta, ker Šolski sklad prav tako kot šola, ni bil
aktiven zaradi pandemije, ki jo je povzročil virus COVID-19. Upravni odbor Šolskega
sklada bo svoje delo nadaljeval tudi v letu 2020/2021. Vsako prejeto prošnjo bomo
obravnavali in upamo, da bomo lahko vsem ugodili.
Iskrena hvala za vso podporo in donacije.

