ŠOLSKI SKLAD/TÁMOGATÁSI ALAP
Med projekti, ki si jih je zadala naša šola, je tudi dejavnost v okviru ŠOLSKEGA
SKLADA.
Načrt dela za šolsko leto 2016/17 je obsegal:
- informiranje o dejavnosti in poslanstvu sklada (staršem, v medijih, z
zgibanko...),
- novoletno - božični koncert in bazar – 2. dec. 2016,
- priprava in prodaja koledarjev,
- zbiralna akcija papirja,
- organizacija Šolskega plesa za učence 7.-9. razreda, 26. maja 2017,
- zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev, …
Načini zbiranja sredstev:

Zbrana sredstva v €
(na dan 31. 8. 2017)

1.145,74
1.112,78
150,00
210,00
3.135,82
450,00
329,00
6.533,34
10.263,50
16.796,84

- prostovoljni prispevki staršev in učiteljev
- bazar
- sponzorji
- donatorji
- zbiralna akcija papirja
- drugo (izkupiček od prodaje koledarjev in ostalo)
- Športno društvo olimpiki
SKUPAJ:
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016
SKUPAJ:

NAMEN:

Sredstva:

- šola v naravi za 5. razreda (Erdei iskola, Nova) / 20 € na
učenca (okt. 2016)
- šola v naravi za 6. razreda (Rogla) / 25 € na učenca
- šola v naravi za 7. razreda (Kranjska gora) / 25 € na učenca
- šola v naravi za 8. razreda (Zánka) / 20 € na učenca
sofinancira Madžarska samoupravna narodna skupnost občine
Lendava (LKMNÖK); 1.000 EUR
- prispevek k šolskemu izletu za 4. razred / 15 € na učenca
- prispevek k šolskemu izletu za 6. razred (Postojnska jama,
Živalski vrt) / 15 € na učenca
- prispevek k šolskemu izletu za 9. razred (Ljubljana) / 15 € na
učenca
- za dvig vrednote branja bomo nagradili učence, ki so
sodelovali na Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju (učenci
od 2. do 5. razreda), z ogledom animiranega filma (14. junij
2017, Mali šef)
- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2. in

1.100,00
1.150,00
1.025,00
0,00
855,00
810,00
840,00
746,02

222,00

3. mesto – oktobra 2016)
- uporabnina dvorane za bazar, 2. dec. 2016
296,81
- tisk koledarjev
472,39
- organizacija šolskega plesa (najem mansarde), za učence 7.- 258,41
9. razreda, 26. maja 2017
- nakup igrala pri PŠ Gaberje in na matični šoli
1.968,58
SKUPAJ:
9.744,21
V šolskem letu 2016/17 smo našim učencem poskušali pomagati še na naslednje
načine:

Karitas Lendava

oblika pomoči
251,70 €

število učencev
2 učenki vsak
mesec v šol. letu
2016/17

Finančno stanje na dan 31.8.2017 v €

Plačilo kosila

7.052,63

