Ne lektorirano

Številka: 900-3/2016-2
Datum: 1. 6. 2016

ZAPISNIK
2. seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila v torek, 31. 5. 2016,
ob 16.15 uri v učilnici 133 – 4. d.

PRISOTNI:
Tanja Šubic, Slavka Kafol, Lilijana Lukšič Medved, Iztok Kovačič, Darja Padovan, Tina Godina,
Bernarda Kobe

OSTALI PRISOTNI:
Darja Brezovar – ravnateljica, Brigita Levstik – poslovna sekretarka

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prve seje, ki je bila 12.11.2015
2. Pregled dogodkov
3. Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
4. Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
5. Okvirni načrt dela za naslednje šolsko leto, predlogi, pobude
6. Razno
Predsednica je ugotovila, da je prisotnih sedem članov.
Prebrala je dnevni red. Noben član ni imel pripomb ali dopolnitev dnevnega reda.

K 1. točki - Pregled in potrditev zapisnika pete seje, ki je bila 12. 11. 2015
Predsednica je prebrala sklepe zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP 2/1: Zapisnik 1. seje je bil potrjen.
K 2. točki - Pregled dogodkov
Pregled dogodkov v letošnjem šolskem letu:

zbiralna akcija papirja (oktober in april)

otvoritev avtobusnega postajališča (20.11.2015)

novoletni sejem (1.12.2015)

Poraba sredstev:
 vsakemu učencu ena vstopnina - sredstva so bila enakomerno razporejena vsem razredom
 prijavnina na tekmovanja
 delo z nadarjenimi in vedoželjnimi učenci (fotografska delavnica s fotografom Boštjanom
Pucljem, prevoz učencev na tabor v Rakov Škocjan)
Glede udeležencev tabora nadarjenih je bilo podano vprašanje, po katerem kriteriju so bili
učenci povabljeni na tabor in ali je možnost, da kdo od prejemnikov zlatega priznanja ne bi bil
povabljen. Ravnateljica je odgovorila, da so povabili vse dobitnike zlatih in srebrnih priznanj in
tistih s posebnimi dosežki. Ker ni bilo dovolj prijav, so nato krog povabljenih razširili še na druge
uspešne in delovne učence.
Sklep 2/2: Seznanitev s potekom dogodkov v šolskem letu 2015/16.

K 3. točki - Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
Pridobljena finančna sredstva:
 zbiranje papirja: skupaj obe akciji in posamezniki - 2.123,84 €
 novoletni sejem: 1818,89 E (2.131,50 €, stroški 312,61)
 donacije za 9. razred - 495,00 €
 donacija HOP KLUBA - 100,00 €
 donacija Salija - 40,80 €
 donacija KORK Bršljin - 1.000,00 €
Porabljena sredstva za:





vstopnine - 1.818,40 €
prijavnine na tekmovanja - 1.563,90 €,
prevoz tabor nadarjenih – približno 550,00 € (končni znesek še ni jasen)
fotografska delavnica – 170,00 €(še ni bilo odtegnjeno)

Na dan 31. 5. 2016 je bilo stanje na računu šolskega sklada 5.452,43 €.
Poravnati bo potrebno še izvedbo fotografske delavnice in prevoz na tabor nadarjenih.
Polovico zbranih sredstev od zbranega papirja je namenjenih 9. razredu za izvedbo valete in
končni izlet (1.556,92 €).

Sklep 2/3: Seznanitev s finančnim poročilom šolskega sklada.
K 4. točki - Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Prošenj za podporo iz strani staršev za socialne potrebe nismo obravnavali, kajti šola uspeva
zagotavljati ta sredstva iz drugih virov oz. sredstev za namen odpravljanja socialnih težav. Starši
se s prošnjami za plačilo določenih zneskov tekom leta obračajo na svetovalno delavko.

K 5. točki - Okvirni načrt dela za naslednje šolsko leto, predlogi, pobude

Okvirni načrt dela šolskega sklada za šolsko leto 2016/17:
 zbiralna akcija papirja spomladi in jeseni
 novoletni sejem
 plačilo prijavnin na tekmovanja ter vstopnin (ena vstopnina na učenca)
 pomoč 9. razredu za izvedbo valete ter izleta
 podan je bil predlog, da se predstavi staršem dramske igre ter predstave, ki jih pripravijo
učenci med šolskim letom, vendar je bila ravnateljica mnenja, da je potrebno vztrajati na
že začetih projektih (nastop pevskih zborov z razstavo likovnih del, nagradimo uspeh) in
ne prehitro uvajati nove
 na uvodnem roditeljskem sestanku v naslednjem šolskem letu bo predsednica
predstavila staršem delovanje šolskega sklada
Sklep 2/5: Podani predlog za okvirni načrt dela šolskega sklada za naslednje šolsko leto je bil
sprejet.
K 6. točki - Razno
Slavka Kafol je dejala, da njen otrok končuje osnovno šolo in tako tudi ona z letošnjim letom
zaključuje delo v upravnem odboru šolskega sklada, kar je eno leto pred iztekom mandata.
Zato bo na prvi seji sveta staršev v šolskem letu 2016/17 izmed staršev izbran nov član za
upravni odbor šolskega sklada.
Sklep 2/6: S strani sveta staršev je na prvi seji v šolskem letu 2016/17 potrebno pridobiti
člana za upravni odbor šolskega sklada, ki bo nadomestil Slavko Kafol, ki
predčasno zaključuje delo v upravnem odboru.
Seje je bila zaključena ob 17. uri.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednica UO šolskega sklada
Tanja Šubic

