
SVET STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID 
UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Razpis za financiranje projektov 
s sredstvi sklada Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011 

 
Upravni odbor Šolskega sklada po pooblastilu Sveta staršev Gimnazije Šentvid vabi profesorje, mentorje in 
dijake, da predlagajo razvojne projekte, za katere želijo sofinanciranje s sredstvi sklada. 
 
Cilji predlaganega projekta morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kriterijev: 
 
A. Projekti, ki spodbujajo določene šolske ali obšolske aktivnosti 

-   v projekt morajo biti vključeni dijaki, projekt se financira le ob pozitivnem mnenju dijakov, ki jim je 
projekt namenjen (vsaj v treh oddelkih nad 50 % dijakov pri šolski dejavnosti in vsaj 30 dijakov pri 
obšolski dejavnosti). 
 

B. Raziskovalni projekti: 
-  projekti morajo vključevati pri izvedbi vsaj 5 dijakov, rezultati pa morajo biti uporabni pri poučevanju v 
prihodnjih letih, obseg dela posameznega dijaka mora presegati 50 ur, 
-  samostojni projekti skupine profesorjev s ciljem doseganja boljše kvalitete izobraževanja. 

 
C. Projekti s težiščem na nakupu opreme: 

-  zagotavljati uvedbo sodobnejših metod pri rednem pouku, 
-  zagotavljati kakovostnejšo izrabo opreme, že pridobljene s sredstvi sklada tako pri rednem pouku kot 
obšolskih dejavnostih. 

 
Prednost pri izbiri imajo projekti, ki vključujejo več dijakov, ter inovativni projekti, ki omogočajo šoli 

večjo prepoznavnost. 

 

S sredstvi sklada se pri sprejetih projektih financirajo:  
 
- nakup opreme,  
- literatura, vezana za izvedbo projekta,  
- materialni stroški, povezani s projektom,  
- honorarji zunanjih sodelavcev, kadar je njihova vključitev bistvena za kvaliteto projekta.  
 
V projektih, ki jih predlagajo dijaki, morajo za izvedbo zagotoviti mentorja iz vrst profesorjev. 
 
Predlog projekta mora vsebovati: 
 
- podatke o nosilcu projekta, 
- definirane cilje projekta in pričakovane rezultate, 
- opis projekta po posameznih izvedbenih fazah, 
- vključenost dijakov v projekt oz. število dijakov, ki bodo neposredno uporabili rezultate, 
- oceno stroškov projekta in predlog zneska, ki naj bi bil sofinanciran iz sklada, 
- mnenje ustreznega aktiva profesorjev oziroma vodstva šole, 
- lektoriran povzetek projekta za objavo v zgibanki in na spletu v obsegu največ 400 znakov! 
 
Projekti morajo biti izvedeni v tekočem šolskem letu do 31. maja 2011. Praviloma vsa neporabljena 
sredstva zapadejo s tem datumom. Neizvedeni projekti lahko ponovno kandidirajo. 
Do 31. maja 2011 nosilci projekta tudi podajo končna vsebinska in finančna poročila, ki morajo vsebovati 
vse elemente kriterijev iz predloga projekta. Priloga poročila so vsaj 2 sliki za objavo na spletu in zgibanki. 
Izvedba projektov finančno ne sme presegati odobrenih sredstev. 
 
Predloge projektov je potrebno predložiti UO Šolskega sklada do 5. julija 2010.  

Predloge oddate v pisni obliki v tajništvo šole in v elektronski obliki na naslov jaka.fetih@sentvid.org 
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Ljubljana,  22. junij  2010                                                      Za UO Šolskega sklada: Jaka Fetih 


