
 
PREDLOG PROGRAMA  ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU  

za leto 2015/2016 
 
Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju bo v šolskem letu 2015/2016 nadaljeval z 
uresničevanjem nalog, ki so opredeljene v  Pravilih o delovanju Šolskega sklada OŠ Miklavž 
na Dravskem polju z dne 12/11/2008. Osnovna naloga šolskega sklada je pridobivanje 
sredstev z namenom nudenja finančne pomoči  

1. socialno šibkim učencem,  
2. nadarjenim učencem pri izvedbi  
3. pri nakupu nadstandardne opreme kot so didaktična sredstva in pripomočki, kar bo 

pripomoglo k zvišanju standarda pouka 
4. pri financiranju vseh oblik izobraževanja, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Gre 

za pomoč pri financiranju izletov, taborov, udeležb na tekmovanjih.. vse z namenom, 
da so ti programi dostopni čim večjemu številu učencev 

 
Za realizacijo zgoraj navedenega bomo skušali zbrati čim več sredstev iz oziroma z: 

 prispevkov staršev. Le ti lahko prostovoljno prispevajo sredstva v šolski sklad. Tako 
zbrana sredstva se bodo lahko porabila tudi namensko na predlog zaposlenih, 
šolskega sklada, sveta zavoda in svetovalne službe. Z namenom zbrati čim več 
sredstev, bomo letos v v dogovoru z vodstvom šole  enem izmed mesecev, vsakemu 
staršu otrok naše šole poslali UPN nalog brez vnaprej opredeljenega zneska, tako da 
se lahko starši sami odločijo, ali prispevajo sredstva na tak način in v kakšni višini; 

 z zbiranjem starega papirja 
 z miklavževanjem, ki bo organizirano v mesecu decembru. Celotni izkupiček 

darilnega bazarja bo namenjen šolskemu skladu 
 s prostovoljnimi prispevki poslovnih partnerjev in občanov. Za to priložnost bi pripravili 

poseben dopis oziroma vlogo za pridobitev donacije  
 
 

 O delovanju šolskega sklada bomo  učence, učitelje in starše učencev še naprej  
obveščali preko šolske spletne strani in preko predstavnikov sveta staršev na 
roditeljskih sestankih, 

 zbrana sredstva bodo še naprej namenjena za pomoč socialno šibkim 
učencem, za razna šolska tekmovanja in nakup razne potrebne opreme ter 
ostalo po presoji članov odbora šolskega sklada. Določena zbrana sredstva 
se bodo namenila tudi nakupu določene opreme za posamezne izbirne 
predmete 

 zapisniki sej, poročila o delovanju sklada in ostalo bomo redno objavljali na 
spletnih straneh šole, 

 šolski sklad bo odprt za vse pobude in sugestije s strani staršev, zaposlenih, 
sveta zavoda, svetovalne službe. Vsako pobudo ali sugestijo bomo proučili in po 
potrebi dopolnili program šolskega sklada  

 določena zbrana sredstva se bodo namenila tudi nakupu določene opreme za 
določene izbirne predmete 

 sestajali se bomo po potrebi, najmanj dvakrat letno. Prispele vloge se bodo lahko 
obravnavale tudi preko korespondenčnih sej 
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