UPRAVNI ODBOR
ŠOLSKEGA SKLADA OŠ JURIJA VEGE sestavljajo:
predsednica: Andreja Vavpetič (zaposlena v šoli)
namestnica: Urška Mlinarič (starš)
člani: Irena Vipavc Brvar (starš), Mojca Zaviršek (starš),
Tanja Apšner (zaposlena na POŠ), Nina Maček
(zaposlena v šoli) in Marta Bezovšek (zaposlena v
vrtcu)
Vsi sodelujoči v šolskem skladu verjamemo, da lahko s
skupnim delom in prispevkom marsikaj spremenimo.
Zavezujemo se da, bomo delali v dobrobit vseh naših
otrok in jim z vašo pomočjo polepšali čas, ki ga
preživljajo v vrtcu ali v šoli.
Sedež sklada je:
OSNOVNA ŠOLA Jurija Vege Moravče, Vegova ulica 38,
1251 MORAVČE

KAKO in KAM vložiti VLOGO ZA
SOFINACIRANJE?
 za vsako dejavnost je postavljen rok oddaje vloge

(roditeljski sestanki, pisna obvestila s strani šole/
vrtca, objava na spletni strani šole/vrtca ali interno
v eAsistentu)
 na spletni strani šole je obrazec, ki ga starš/skrbnik

izpolni in priloži potrebno dokumentacijo ter vse
skupaj v zaprti kuverti odda razredniku/vzgojiteljici
ali v tajništvo šole s pripisom Za šolski sklad
 če je vloga nepopolna, vas pozovemo k dopolnitvi
 vlagatelj/ica prejme v pisni obliki sprejet sklep ŠS

KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI
Višina denarne pomoči, ki se določi po odločbi o
višini otroškega dodatka, ki jo izda pristojni CSD
glede na ugotovljeni mesečni dohodek na
družinskega člana:

- do 20 % plače na družinskega člana se dodeli 90 %

Številka TRR sklada, na katerem so dobrodošli vaši
prispevki: 01277-6030670413, sklic 00-291009

sredstev iz ŠS od zneska plačila,

sredstev iz ŠS od zneska plačila,
- do 30 % plače na družinskega člana se dodeli 70 %

- do 40 % plače na družinskega člana se dodeli 50 %
sredstev iz ŠS od zneska plačila,

e-naslov šolskega sklada: solski.sklad@osmoravce.si

- do 50 % plače na družinskega člana se dodeli 30 %

sredstev iz ŠS od zneska plačila in
- do 60 % plače na družinskega člana se dodeli 10 %
sredstev iz ŠS od zneska plačila.

Na spletnem naslovu šole www.osmoravce.si boste
pod zavihkom ŠOLA/ŠOLSKI SKLAD našli Pravila
delovanja ŠS, obrazce in kriterije za dodelitev pomoči
ter druge uporabne informacije.

OSNOVNE ŠOLE JURIJA VEGE
(Sklad matične šole, podružnice in

Vsak vaš prispevek bo zelo dobrodošel in nam bo
pomagal izpolniti načrte. Zahvaljujemo se vam za vaša
nakazila in prispevke ob dejavnostih, ki se dogajajo v
šoli in vrtcu.

Za vsa dodatna pojasnila, možnosti sodelovanja,
morebitne predloge, pobude ali ideje, ki nam bi jih radi
zaupali, smo vam na voljo na

ŠOLSKI SKLAD

VVE Vojke Napokoj)

NAMEN SKLADA

… je dobrodelnost, pripravljenost pomagati
drugim in zavzemanje za enakost med vsemi
udeleženci učnega in vzgojnega procesa.
Zato želimo zagotoviti:
 pomoč socialno šibkim učencem/otrokom,
 nakup nadstandardne opreme za šolo in vrtec,
 pomoč nadarjenim učencem po posameznih

področjih,
 sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole

in kurikula v vrtcu, če se ne financirajo v celoti iz
javnih sredstev (ekskurzije, tabori, zimovanja,
udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah…) in
jih zagotoviti čim večjemu številu otrok,
 zviševanje standarda pouka, dnevnega programa v

vrtcu in podobno.

DEJAVNOST SKLADA
… je pridobivanje sredstev iz:
● prispevkov staršev (prostovoljnih, po položnici),
● prispevkov občanov,
● donacij,
● zapuščin,

● iz drugih virov, ki so lahko:
 prihodki od zbiralnih akcij učencev,
 prihodki od prodaje izdelkov učencev,

Predviden program za PRIDOBIVANJE SREDSTEV
v šolskem letu 2014/2015
Kaj smo že?
 delovna sobota z naslovom Dan drugačnosti (jesen)
 božično-novoletni bazar v vrtcu in šoli
 donacije pravnih in fizičnih oseb

PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD Z NAMENOM
OŠ JURIJA VEGE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Zavedamo se spremenljivih in ne ravno rožnatih časov,
zato bi vas radi povabili in spodbudili, da z namenom
prispevate za prehrano otrokom, pomoč staršem pri
plačilu oskrbnine ali IKT EURO, ki je namenjen za nakup
informacijsko komunikacijske tehnologije.
IZJAVA DONATORJA POSAMEZNIKA

Veseli nas vsakokraten odziv in obisk dejavnosti in
prireditev, ki jih organizirata šola in vrtec. Trudili se
bomo še naprej.

Podpisani/a _____________________________________

Kaj še bomo?

otroka ___________________________, oddelka ______,

 koncert zborov vrtca, matične šole in POŠ Vrhpolje

Stanujoč/a v/na _________________________________

(april)
 Jurčkov dan (vrtec)
 donacije pravnih in fizičnih oseb

Z veseljem sprejmemo vsako vašo pobudo, idejo in
znanje, ki bo pomagala preko šolskega sklada
bogatiti življenje otrok, staršev in zaposlenih v šoli
in vrtcu.
O vseh namenskih zbiralnih akcijah vas bomo sproti
ažurno obveščali na spletnih straneh šole in vas tudi
prosili za pomoč pri konkretnih aktivnostih.

(ime in priimek starša/skrbnika/donatorja)

želim s svojim prispevkom podpreti (ustrezno obkroži)

a) PREHRANO ŠOLSKIM OTROKOM,
b) DEL OSKRBNINE (vrtec), KI JE BREME STARŠEV ali
c) IKT EURO.
V šolski sklad sem pripravljen/na prispevati (obkroži):

a) 1 €; 2€; 3€; 4€; 5€ mesečno
ALI
b) _______€ v enkratnem znesku pri malici/oskrbnini

KAJ SMO SOFINANCIRALI V ZADNJIH LETIH?
 letno in zimsko šolo v naravi
 tabore (vrtec, šola)
 dejavnosti za nadarjene učence

za mesec ____________________. Znesek lahko določite
sami (5€, 10€ …).
Plačilo bo izvedeno preko položnice skupaj z malico/oskrbnino
(od meseca podpisa do 30. 6.) ali preko posebne položnice, če
ste zunanji donator.

 prevoze (vrtec, šola)
 plavalne tečaje

Podpis: _____________________________
Datum: _____________________________

Izjavo lahko vrnete skenirano po e-pošti na šolski sklad
ali jo pošljete v tajništvo do konca meseca februarja.

