Dejavnost šolskega sklada

Namen ustanovitve sklada

Glavna dejavnost šolskega sklada je
pridobivanje prostovoljnih prispevkov
podjetij in posameznikov ter odločanje o
njihovi uporabi. Šolski sklad zbira sredstva
preko:

Glavni namen ustanovitve in delovanja
šolskega sklada je:

 prostovoljnih prispevkov staršev,
 prostovoljnih prispevkov občanov,
 organiziranja
dobrodelnih
prireditev,
 donacij podjetij,
 zapuščin,
 zbiralnih akcij učencev.
Šolski sklad uporablja zbrana sredstva
namensko, upoštevajoč sprejet program
dela, pri
čemer se posvetuje in usklajuje z
vodstvom šole.
Obveščanje o delovanju sklada
Upravni odbor sklada najmanj enkrat letno
o svojem delovanju obvešča svet staršev in
svet šole ter javnost o rezultatih ob
zaključnem računu sklada, o sklepih
organov sklada in ugotovitvah kontrolnih
organov. Poročilo o delu objavi upravni
odbor sklada v šolskem letnem poročilu, ki
je namenjeno vsem učencem in njihovim
staršem.

 finančna pomoč nadarjenim učencem,
komornim skupinam, orkestrom,
zboru pri udeležbi na poletnih šolah in
različnih tečajev ter tekmovanjih, ki
pripomorejo njihovemu glasbenemu
razvoju ter dvigu kvalitete umetniških
izvedb;
 dvig kakovosti pri pridobivanju znanja
in veščin učencev Glasbene šole Slovenska
Bistrica;
 pomoč učencem iz socialno šibkejših
družin;
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 nakup
nadstandardne
opreme
(didaktična sredstva in pripomočki,
avdio in video oprema, instrumenti
ipd.) z namenom zviševanja standarda
pouka.

Ozka ulica 1,
2310 Slovenska Bistrica

Upravljanje sklada
Sklad upravlja sedemčlanski upravni
odbor,
ki ga je imenoval Svet staršev.
Upravni odbor ima predsednika in šest
članov.
Svet šole je imenoval predstavnike šole
izmed
delavcev šole, svet staršev pa štiri
predstavnike
staršev. Mandat članov upravnega odbora
traja
štiri leta.
Člani upravnega odbora so:








Katjuša Majcenič
Magda Lorber
Zmago Tkavc
Klavdija Mikložič
David Starovasnik
Mateja Rep
Marjan Časek Hojnik

Delo vseh članov upravnega odbora je
prostovoljno.

Način zbiranja sredstev
Glavni način zbiranja sredstev so
prostovoljni
prispevki
podjetij
in
posameznikov. Sklad bo v šolskem letu
2019/2020
organiziral
različne
prireditve….od katerih bo izkupiček v celoti
namenjen šolskemu skladu.
Donacije lahko prispevate:
- z nakazilom na šolski TRR:
SI56 0131 3600 0000 450,
sklic 299003,
s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Za vse prostovoljne prispevke se vam že
vnaprej iskreno zahvaljujemo.
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