POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA O DELU V ČASU OD 01.09. 2018
DO 31.01.2019
Člani upravnega odbora šolskega sklada smo se v tem času sestali 2
krat. Dogovorili smo se o delu v šolskem letu 2018/19.
Delo poteka po že ustaljenih smernicah. Na svojih sestankih smo tudi
redno pregledali vse prispele prošnje in se o njih tudi pogovorili.
Največji zalogaj je bila prednovoletna stojnica in izdelava koledarjev.
Stojnice smo imeli na različnih lokacijah in sicer:
25.11.2018 pred cerkvijo Sv. Ana
25.11.2018 pred kapelo v Rožengruntu
26. do 30.11.2018 v šoli
01. in 02.12.2018 v Europarku
03. do 07.12.2018 v šoli
03. do 24.12.2018 v vrtcu Sv. Ana
17. do 21.12.2018 v šoli in vrtcu Lokavec

Izkupiček prodaje pri stojnicah je znašal
Prostovoljni prispevki ob božičnem koncertu

1.412,58 €
487,44 €

Sponzorji za koledarje

1.905,00 €

Prodaja koledarjev

2.110,00 €

Stroški pri izdelavi koledarjev
Izkupiček pri koledarjih

1.511067 €
2.503,33 €

Celoten prihodek v prednovoletnem času je znašal 4.403,35 €

V tem času smo obravnavali tudi 8 prošenj. Šestim prošnjam smo
ugodili , dve pa smo zavrnili.
Finančno smo pomagali pri nabavi novih kostumov šolske folklorne
skupine v višini 435,61 €, kar je zneslo šivanje.
Celotni strošek avtobusnega prevoza učencev 7 razreda, ki gredo v
šolo v naravi. Znesek bo znan takrat, ko bodo šolo v naravi opravili.
Turističnemu krožku smo odobrili 200,00 €, za nabavo materiala za
izdelavo izdelkov za na stojnico, s katero se bodo predstavili v enem
izmed nakupovalnih središč. Te določi TZ Slovenije, ki organizira to
prestavitev.
3,00 € na otroka za delno kritje stroškov ob organiziranju kulturnega
dneva , kar bo zneslo okoli 660,00 €
Vsem učencem 5 razreda, ki gredo v šolo v naravi pokrijemo stroške
nabave smučarke vozovnice . Skupaj je to 946,00 €
Vstopnina za vse vrtčevske otroke, ki gredo na plavalni tečaj. Celotni
znesek je nekje okrog 1.050,00 do 1.100,00 €. Točni znesek bo znan
po končanju plavalnega tečaja.
Tako bomo finančno starše razbremenili za nekje 4.000,00 €. Kajti vse
to bi drugače morali financirati starši sami.
Ob koncu bi se zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izdelavi
izdelkov za stojnice in uspešnim prodajalcem.
Seveda pa brez vas- kupcev nam vse to ne bi uspelo, zato še enkrat
iskrena hvala.

Predsednica šolskega sklada
Bernarda Potočnik

