
Letni načrt dela šolskega sklada OŠ Lucija za šolsko leto 2017/2018. 
 
 
1) Način zbiranja sredstev 
 
Donacije – v prvi polovici decembra 
Prostovoljni prispevki 
Sponzorji 
Zbiranje zamaškov 
Zbiranje starega papirja 
Dobrodelni Miklavžev sejem 
 
Specifični načini: 
 
- Oblikovanje skupine zainteresiranih staršev, ki niso člani sveta staršev in imajo željo in 
možnost aktivno sodelovati pri delovanju šolskega sklada pri pridobivanju sponzorjev in 
donatorjev. 
- 2) Kriteriji za dodelitev 
Določiti kriterije v skladu s kriteriji za določanje subvencij Centra za socialno delo.  
 
3) Planirani prilivi 
Znesek planiranih prilivov 4.200€ 
 
4) Planirana poraba 
Znesek planiranih odlivov 6.000€  
- pomoč socialno šibkim učencem (šola v naravi, občasne pomoči za redne stroške, 
ekskurzije, itd.),  
- pomoči pri plačevanju kosil (ali malic) učencev, 
- nakup materiala iz naslova dodatnih dejavnosti (papir, barvni papir, itd.), 
- nakup novih knjig v knjižnici,  
- nakup dodatne, sodobnejše oprema za izboljšanje dela pri posameznih predmetih 
(didaktične igre, športna oprema, itd.),  
- izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega 
programa,  
- kritje stroškov priprave in udeležbe učencev na različnih tekmovanjih,  
- kritje stroškov izvajanja interesnih dejavnosti z zunanjimi delavci (športne dejavnosti, 
generacijski pohodi, itd.), 
- kritje stroškov šole v naravi, 
- nakup smučarske opreme, 
- spodbudi učencem, ki so se dodatno izkazali,  
- nakup rastlin za ureditev zelenih površin šole (drevesa, grmičevje, zeliščni vrt, itd.)  
- namensko, glede na namen zbiranja sredstev (socialno ogroženi otroci; ob zaprosilu za 
pomoč), 
- nagradni izlet za prostovoljce, 
- nagrada razredu, ki je izbral največ papirja, 
- sofinanciranje predstave za učence od 1. do 3. razreda 6.1.2018.  
 
5) Aktivnosti 
- predstavitev delovanja sklada na spletni strani šole, uporabne informacije za vlagatelje 
- predstavitev delovanja šolskega sklada na seji sveta staršev, 
- predstavitev delovanja šolskega sklada na roditeljskem sestanku za 1. razrede, 
- spremljanje stanja sredstev na računu, poročanje o prihodkih/izdatkih, 
- načrtovanje prireditev z udeležbo šolskega sklada (stojnice na Miklavževem sejmu), 
povezovanje z lokalno skupnostjo (Faros,...) 


