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PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ ČRNA NA KOROŠKEM  

za šolsko leto 2022/2023 
 

Šolski sklad OŠ Črna na Koroškem bo v šolskem letu 2022/2023 uresničeval naloge, ki so 

opredeljene v Pravilih o delovanju Šolskega sklada OŠ Črna na Koroškem sprejetih dne 20. 12. 

2021. 

 

Osnovna naloga šolskega sklada v tem šolskem letu bo pridobivanje sredstev z namenom 

nudenja finančne pomoči:  

- socialno šibkim učencem (prehrana, dnevi dejavnosti, prevozi, šola v naravi,…),  

- nadarjenim učencem pri izvedbi raznih dodatnih vsebin in aktivnosti,  

- pri financiranju vseh oblik izobraževanja, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (gre za pomoč 

pri financiranju izletov, taborov, udeležb na različnih tekmovanjih, nadstandardnih programih, 

kot so športni oddelki, jutranje varstvo ... vse z namenom, da so ti programi dostopni čim 

večjemu številu učencev),  

- pri nakupu nadstandardne opreme kot so didaktična sredstva in pripomočki, kar bo pripomoglo 

k zvišanju standarda pouka.  

 

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

prispevkov staršev, občanov in zaposlenih na OŠ Črna na Koroškem. Poslali bomo prošnje za 

donacijo: 

•      vsem staršem otrok OŠ Črna na Koroškem (UPN nalog) 

  gospodarskim subjektom na področju občine Črna na Koroškem. 

 

Aktivnosti bodo potekale v mesecu januarju in februarju, ko bomo poslali dopise gospodarskim 

subjektom ter staršem v OŠ Črna na Koroškem. Tako zbrana sredstva se bodo porabila 

namensko bodisi na predlog zaposlenih, šolskega sklada, sveta zavoda ali svetovalne službe. 

 

O delovanju šolskega sklada bomo učence, učitelje in starše učencev obveščali preko šolske 

spletne strani in preko predstavnikov sveta staršev na roditeljskih sestankih. Zbrana sredstva 

bodo namenjena za pomoč socialno šibkim učencem, za razna šolska tekmovanja, nakup 

potrebne opreme za izvedbo standardnih in nadstandardnih programov ter po presoji UO 

šolskega sklada za ostalo.  

 

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. Sestajali se bomo po potrebi, najmanj enkrat letno. Prispele vloge se bodo 

obravnavale tudi preko dopisnih sej.  

 

Sprejeto na seji UO šolskega sklada dne 9. 1. 2023 

 

 

Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada: 
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