XVIII. 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 2019/20 je obsegal:
- informiranje o dejavnosti in poslanstvu sklada (staršem, v medijih, z zgibanko...),
- zbiralno akcijo papirja,
- zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev,
- sodelovanje na dobrodelnem koncertu, 12. 10. 2019,
- novoletno – božični koncert in bazar, 6. 12. 2019.

Načini zbiranja sredstev:
- prostovoljni prispevki staršev in učiteljev
- bazar
- sponzorji
- donatorji
- zbiralna akcija papirja
- drugo
- donacija Lions kluba Lendava
- Humanitarno društvo Adra
SKUPAJ:
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2019
SKUPAJ:
NAMEN:
- šola v naravi za 6. razred (Rogla) / 25 € na učenca
- šola v naravi za 8. razred (CŠOD Rak) / 25 € na učenca
- prispevek k šolskemu izletu za 6. razred (Postojnska jama, Živalski
vrt) / 15 € na učenca
- prispevek k šolskemu izletu za 9. razred (Ljubljana) / 5 € na učenca
- prispevek k šolskemu izletu za 7. razred (Celje) / 5 € na učenca
- prispevek k dnevu dejavnosti za 7. razred ND - Ljubljana / 17,5 €
na učenca in TD – Vulkanija/ 6,5 € na učenca
- za dvig vrednote branja bomo nagradili učence, ki so sodelovali na
Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju (učenci od 2. do 9.
razreda), z ogledom animiranega filma
- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2. in 3.
mesto – oktobra 2019)

Zbrana sredstva v €
(na dan 31. 8. 2020)
1.140,60
1.859,10
200,00
1.000,00
1.244,49
76,70
300,00
960,00
6.780,89
3.710,31
10.491,20
Sredstva:
1.325,00
1.300,00
825,00
240,00
260,00
ni realizirano
ni realizirano

Realizirano iz drugega
vira

- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2. in 3.
mesto – aprila 2019)
Predstava in delavnice Društva za boljši svet, Moja poklicna izbira
Predstava za učence od 1. -9. razreda, 7. 10. 2019 (Gledališče od Ž
do A, SNG Maribor)
1 Paeyball (igralna miza)
Sobno kolo in več funkcionalna naprava za FITNES
Fotografiranje učencev od 1.-8. razreda
Stroški GKD ob prireditvi »Z glasbo do znanja«, 12. 10. 2019
Stroški GKD ob Božičnem koncertu in bazarju, 4. 12. 2019

ni realizirano
540,00
1.536,00
242,83
ni realizirano
1.437,00
122,00
756,00

SKUPAJ:

8.583,83

V šolskem letu 2019/20 smo našim učencem poskušali pomagati še na naslednje načine:

Prekmurec d.o.o
- Hungarikum
ZRSŠ
Lek farmacevtska
družba d. d.
Založba Rokus
Klett, d.o.o. –
Fundacija Rok,
ustanova za
pomoč otrokom
in osebam, ki se
znajdejo v
socialni stiski

oblika pomoči
4 računalniki

število učencev
4

opombe
ostane pri učencih

5 tablic
10 računalnikov

5
10

ostane pri učencih
učenci vrnili v šolo

2 prenosna
računalnika

2

učenci vrnili v šolo

Finančno stanje na dan 31.8.2020 v €

1.907,37

