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 2018/19 je obsegal:
- informiranje o dejavnosti in poslanstvu sklada (staršem, v medijih, z zgibanko...),
- zbiralno akcijo papirja,
- zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev, …

Zbrana sredstva v €
(na dan 31. 8. 2019)

Načini zbiranja sredstev:
- prostovoljni prispevki staršev in učiteljev

2.444,94

- bazar

0,00

- sponzorji

620,00

- donatorji

2.390,00

- zbiralna akcija papirja

3.318,16

- drugo

198,00

- donacija Lions kluba Lendava
SKUPAJ:
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018

300,00
9.271,10
3.166,35
12.437,45

SKUPAJ:
NAMEN:
- šola v naravi za 4. in 5. razred (Erdei iskola, Nova) / (okt. 2018)
- plačilo avtobusa – sofinancira Madžarska samoupravna narodna
skupnost Občine Lendava (LKMNÖK)
- šola v naravi za 6. razred (Rogla) / 25 € na učenca
- šola v naravi za 7. razred (Burja) / 25 € na učenca
- šola v naravi za 8. razred (Zánka) / 20 € 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 9.
razreda), 23. 4. 2019 z ogledom animiranega filma v Gledališki in
koncertni dvorani v Lendavi:
- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2., in 3.

Sredstva:
0,00 €

1.275,00
1.300,00
980,00
840,00
705,00

mesto – aprila 2019) – 23. 4. 2019 z ogledom animiranega filma v
Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi:
a) 2. – 5. r. – Neverjetna zgodba o velikanski hruški,
b) 6. – 9. r. – Pojdi z mano.
- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2. in 3.
mesto – oktobra 2018) z ogledom mladinskega filma Grinch, 12. 12.
2018 v Mariboxu Maribor
- 3 računalniki za rač. uč. 33
- pomoč skupinam (pevski zbor, gledališčniki, športniki…, ki
predstavljajo našo šolo tudi drugod po Sloveniji)
- nabava igrač za OPB (žoge, družabne igre…)
SKUPAJ:

438,90
240,90
795,17

1.211,46
237,90
1.376,50
9.400,83

V šolskem letu 2018/19 smo našim učencem poskušali pomagati še na naslednje načine:

Karitas Lendava

oblika pomoči
400,40 €

Finančno stanje na dan 31.8.2019 v €

število učencev
1 učenki vsak mesec v šol.
letu 2018/19

Plačilo kosila

3.036,62

