SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE NOVA GORICA

Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
list RS št. 12/96 in Ur.list RS št. 36/08) ustanovi Gimnazija Nova Gorica šolski sklad. Na
osnovi 48. člena citiranega zakona je ustanovitev sklada v pristojnosti sveta šole
Gimnazije Nova Gorica.

1. člen
Iz sredstev šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

2. člen
Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup nadstandardne opreme.

3. člen
Sredstva šolskega sklada se uporabijo za zviševanje standarda pouka.

4. člen
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

5. člen
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Upravni odbor
sestavljajo:
-

trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole;
trije predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev;

-

en predstavnik dijakov, ki ga predlaga dijaška skupnost

in

6. člen
Mandat staršev v upravnem odboru je povezan s statusom dijaka. Predstavnike staršev
predlaga svet staršev.
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7. člen
Mandat predstavnikov šole je 4 leta in se lahko ponovi. Predstavnike šole predlaga svet
šole na predlog zaposlenih.

8. člen
Mandat predstavnika dijakov je povezan s statusom dijaka. Predstavnika dijakov predlaga
dijaška skupnost.

9. člen
Mandat upravnega odbora je 4 leta. Upravni odbor imenuje Svet staršev.

10. člen
Upravni odbor Šolskega sklada sprejme vsako leto letni program dela, ki ga finančno
ovrednoti.

11. člen
Upravni odbor tekoče spremlja realizacijo sprejetega programa ter najmanj enkrat letno o
tem poroča svetu šole, svetu staršev, učiteljskemu zboru, dijaški skupnosti, donatorjem in
ostalim.

12. člen
Strokovna opravila (računovodstvo, administracijo) za šolski sklad zagotavljajo strokovne
službe šole.

13. člen
Prispevek staršev se plačuje na transakcijski račun Gimnazije Nova Gorica na ustrezno
referenco.

14. člen
Minimalni prispevek staršev predlaga Upravni odbor sklada vsako leto v načrtu dela.
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Za prispevke šola dvakrat letno (marec, november) pripravi položnice in jih razdeli
dijakom. Starše in javnost se ob začetku šolskega leta povabi k prispevanju sredstev v
šolski sklad.

15. člen
Tajnost podatkov o višini prispevka in identiteti vplačnikov je zajamčena.

16. člen
Sredstva šolskega sklada se lahko uporabijo izključno za izvedbo sprejetega programa in
strogo namenska.

17. člen
Upravni odbor šolskega sklada za delovanje sklada sprejme pravila.

18. člen
Šola in starši donatorji ter ostali, ki kakorkoli prispevajo sredstva v šolski sklad, bodo
morebitne spore reševali sporazumno v sodelovanju z Upravnim odborom. V primeru, da
ne bi prišli do sporazumne rešitve, pa spore rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.

Datum: 29. 3. 2010

Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije (po pridobitvi pravno revidiranega mnenja) je
bil sprejet in potrjen na 9. sestanku Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica dne 29. 3. 2010:
SKLEP ŠT. 7: Člani sveta zavoda sprejmejo Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada
Gimnazije Nova Gorica, dopolnjen po pravno revidiranem mnenju. V skladu s tem
sklepom preneha veljati Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije z dne 13. 10.
2008.
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